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Under tidsperioden vt 2000 - vt 2001 prövades psykoterapihandledning via 
videokonferens på Kurs IX, moment 4: ”Tillämpning/psykoterapi - 
klientarbete och klientrapport” vid Psykologprogrammet, Umeå universitet. 
Syftet med denna utvärdering var att undersöka om denna typ av handledning 
har samma pedagogiska värde som handledning förmedlad av handledare som 
befinner sig i samma rum som sina handledda. Under den aktuella tidsperioden 
förekom fyra olika handledningstyper: psykodynamisk, kognitiv 
beteendeterapi, traditionell kognitiv och kognitiv handledning med 
videokonferens. 35 psykologstudenter som påbörjade momentet klientarbete vt 
2000 fyllde i en enkät som handlade om egen professionell utveckling 
respektive hur handledningen fungerade vid två tillfällen. Handledarna (n=7) 
ombads besvara samma enkätfrågor vid två tillfällen utifrån deras syn på 
studentens professionella utveckling samt hur handledningen hade fungerat. 
Resultaten visade att de studenter som fått handledning via videokonferens inte 
skilde sig märkbart på någon punkt från de studenter som fått traditionell 
handledning. Majoriteten av psykologstudenterna, oberoende av typ av 
handledning, upplevde att de hade utvecklats professionellt, att de hade lärt sig 
att arbeta i psykoterapeutiska samtal och i grupphandledning. Deras 
handledare gjorde likartade bedömningar. Denna utvärderingsstudie anger att 
det är möjligt att arbeta med videokonferenshandledning varvat med 
handledning som ges i rummet inom Psykologprogrammet.   
 
Key words: grupphandledning, psykologutbildning, grundläggande 
psykoterapiutbildning, videokonferens  
 

 
Institutionen för psykologi vid Umeå universitet bedriver en tio-terminers 

yrkesutbildning för blivande psykologer. Inom ramen för denna psykologutbildning får 
studenterna bland annat en grundläggande utbildning i psykoterapi - Kurs IX: ”Psykologisk 
behandling, främst psykoterapi”. Denna kurs är en av de sista kurserna på deras 
yrkesutbildning och den äger rum under de fyra sista terminerna av den 5-åriga 
psykologutbildningen. Inom denna kurs ingår ett moment, benämnt moment 4: 
Tillämpning/psykoterapi – klientarbete och klientrapport. Målet med detta moment är att 
det skall ge de studerande kunskaper och färdigheter för psykologisk behandling, speciellt 
psykoterapi. Avsikten är att hjälpa den studerande att integrera teoretiska kunskaper och 
praktiska färdigheter för att nå en djupare förståelse för den psykoterapeutiska processen. I 
detta moment ingår eget arbete med klienter. Den studerandes klientarbete (minst 35 
psykoterapeutiska samtal) sker under regelbunden handledning av erfaren legitimerad 
psykoterapeut med handledarutbildning i psykoterapi. De psykoterapeutiska samtalens 
längd varierar i enlighet med den enskilda klientens behov. Detta moment uppfyller 
Socialstyrelsens krav för grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg-1 i 
psykoterapi).  

Utbildningshandledningen har formen av grupphandledning, som förmedlas till 
psykologstudenterna av en erfaren legitimerad psykoterapeut med handledar- och 
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lärarutbildning i psykoterapi. Handledningen omfattar 120 timmar i grupp om 2-3 
studerande och 145 timmar i grupp om 4 studerande. Den enskilda handledningsgruppen 
har sina handledningstillfällen en gång per vecka och studenterna tillhör samma 
handledningsgrupp under hela handledningsperioden. Handledningen och klientarbetet är 
för närvarande utsträckt över de tre sista terminerna - terminerna 8, 9 och 10 – av 
Psykologprogrammet. För såväl klientarbete som handledning gäller fullständig 
tystnadsplikt, dvs. det som sägs och/eller sker under samtalen med klienterna och under  
handledningssessionerna får inte återberättas i andra sammanhang eller situationer.  

Psykologmottagningen inrättades år 1988 av dåvarande Institutionen för tillämpad 
psykologi för att möjliggöra genomförande av undervisning på detta kliniska 
tillämpningsmoment inom Psykologprogrammet vid Umeå universitet (PPU). Under de 
första fem åren var den teoretiska referensramen för klientarbete och handledning 
psykodynamisk teoribildning. Inför vårterminen 1993 knöts psykoterapihandledare med 
såväl psykodynamisk som kognitiv inriktning till Institutionen för tillämpad psykologi och 
verksamheten vid Psykologmottagningen. Därmed kunde psykologstudenterna välja att 
bedriva klientarbete utifrån psykodynamisk eller kognitiv teori- och terapiinriktning. Under 
den följande 7-årsperioden var det möjligt att tillgodose psykologstudenternas önskemål om 
inriktning på klientarbete och handledning.  

Under hösten 1999 tillfrågades de aktuella studenterna om sina önskemål om 
teoriinriktning av klientarbete och psykoterapihandledning fr.o.m. vårterminen 2000. 
Utfallet av denna förfrågan visade att behovet av psykoterapihandledare med 
psykodynamisk inriktning kunde täckas av handledare som var verksamma i Umeå. Som 
befarats kunde däremot inte den aktuella studentkullens önskemål om kognitiv 
teoriinriktning på klientarbete och psykoterapihandledning tillgodoses av de 
psykoterapihandledare som då fanns tillgängliga i Umeå. Skälet var att flera av de kognitivt 
inriktade psykoterapihandledarna planerade att flytta från orten. Ett flertal alternativa 
lösningar på detta akuta problem diskuterades bland lärare och ansvariga på institutionen 
och tillsammans med psykologstudenterna. Diskussioner fördes även med 
Samhällsvetenskapliga fakulteten och ledningen vid Umeå universitet. Gemensamt för de 
olika lösningsförslagen var att psykologstudenternas önskemål om vilken teoriinriktning de 
skulle få tillämpning i skulle tillgodoses i möjligaste mån.  

Då ett mindre antal av de psykologstudenter som önskade kognitiv inriktning kunde 
tänka sig att genomföra sitt klientarbete enligt kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, 
tillfrågades en erfaren legitimerad psykoterapeut som arbetade med denna terapeutiska 
behandlingsmodell om hon kunde tänka sig att ge studenterna utbildningshandledning. Då 
hon samtyckte beslutades att hon skulle ge tre studenter handledning i kognitiv 
beteendeterapi. På grund av att denna person inte hade handledar- och lärarutbildning i 
psykoterapi skulle hon få handledning på sin handledning av en erfaren kognitivt inriktad 
psykoterapihandledare.  

Institutionen beslutade då att två psykoterapihandledare med kognitiv inriktning skulle 
rekryteras från annan ort. Två psykoterapihandledare förklarade sig villiga att resa till Umeå 
och åta sig denna utbildningsuppgift. På grund av det avsevärda geografiska avståndet 
mellan dessa båda handledarnas hemort och Umeå samt därmed åtföljande ekonomiska 
kostnader, beslutades att en ny teknik – videokonferens – måste användas för att ge 
studenterna utbildningshandledning på moment 4 inom Kurs IX. Denna lösning med en 
alternativ uppläggning av psykoterapihandledningen innefattade 16 psykologstudenter. 
Den föreliggande utvärderingen har erfarenheterna av denna ”försöksverksamhet” - 
psykoterapihandledning med videoteknik - i fokus.  
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Handledningens uppläggning under tidsperioden vt 2000 - vt 2001 
Handledningsgrupperna formades och startade sitt arbete under januari månad år 2000. 
Handledningssessionerna skedde regelbundet en gång/vecka fram till juni månad år 2001. 
För att sätta in försöksverksamheten i sitt pedagogiska sammanhang följer nedan en 
redogörelse för de fyra olika handledningsinriktningarna som psykologstudenterna mottog 
under den aktuella tidsperioden. Först presenteras den psykodynamiska handledningen och 
därefter den handledning som gavs av den handledare som arbetar utifrån kognitiv 
beteendeterapi. Sedan presenteras uppläggningen av den traditionella kognitiva 
handledningen och slutligen den kognitiva handledningen som delvis gavs via 
videokonferens och delvis via traditionell handledning i rummet.  
 

Psykodynamisk handledning. Ett grundläggande antagande är att det som aktiverats under 
det psykoterapeutiska samtalet kommer att reflekteras i handledningen, med hänvisning till 
att de teman som tagits upp under det psykoterapeutiska samtalet upptar terapeuten också 
efter det att samtalet har avslutats. Därmed är det inte nödvändigt att arbeta med 
videoinspelning av de psykoterapeutiska samtalen. För att trygga handledningsgruppen och 
stödja den att utveckla och bibehålla ett gott arbetsklimat betonas vikten av att 
handledningsgruppen träffas vid samma tid och i samma lokal vid varje 
handledningstillfälle. Psykoterapihandledaren arbetar utifrån två olika infallsvinklar:  

o det klientcentrerade perspektivet, vilket innebär att klientens person och de 
problem som upptar klienten är i fokus och  

o det terapeutcentrerade perspektivet, där fokus ligger på studentterapeutens 
professionella utveckling och som en konsekvens främjas vanligtvis också 
studentterapeutens personlighetsutveckling.   

 
Kognitiv-beteendeterapeutisk handledning. Förr kallades denna terapiinriktning för BT, 

eller beteendeterapi, då fokus var på det observerbara beteendet. I slutet av 1970-talet 
började man i Sverige tala om kognitiv beteendeterapi (KBT), då man tyckte att det 
kognitiva, dvs. tankar, känslor och föreställningar också var viktiga för klienten. KBT-
behandling utmärks av att man i ett första skede (de första 3-5 gångerna) kartlägger 
klientens problem noggrant. Detta görs genom att klienten får fylla i fråge- och 
självskattningsformulär, göra hemuppgifter hemma mellan sessionerna genom att registrera 
olika händelser, beteenden, känslor eller tankar. När terapeuten fått en klar bild av 
klientens problematik ger denne muntligen tillbaka sin uppfattning om densamma till 
klienten samt också förmedlar ett eller flera behandlingsförslag. I och med detta gör man 
upp ett kontrakt med klienten angående ramar, hemuppgifter etc.  Behandlingen fokuserar 
således främst på de problem som klienten har i nuet, dock pratar man en del om historien, 
men arbetar inte så aktivt med den. Själva handledningen består av att lära in och tillämpa 
en mängd olika kognitiva tekniker, där man analyserar sambandet mellan känslor, tankar 
och grundantaganden samt olika beteendetekniker. Video- eller ljudinspelning används i 
behandlingen, dels för klienten att använda hemma, dels vid handledning av terapeuten.  

 
Kognitiv handledning. Förutom skriftliga minnesanteckningar och studentterapeutens 

muntliga berättelser (det subjektivt upplevda) baseras handledningen också på 
videoinspelade samtalssessioner (det objektivt observerbara). Videoupptagningarna syftar 
till att underlätta studentterapeutens förmåga att reflektera över sitt förhållningssätt och 
sina interventioner samt klientens reaktioner och svar därpå. Handledningen fokuserar på:  

o de interpersonella processerna i psykoterapi och hur dessa kan främja/hämma 
terapeutisk förändring. Studentterapeuten bistås i att utveckla ett terapeutiskt 
förhållningssätt, innefattande sokratisk dialog, empatisk kommunikation, och 
kollaborativt utforskande, vilket tillsammans utgör grunden för en terapeutisk 
arbetsallians,  
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o tillägnande av grundläggande kognitiv metod och teknik samt 
o skapande av förståelse för hur terapeutiska tekniker och terapeutisk allians utgör 

ömsesidigt interagerande processer.  
 
Kognitiv videokonferenshandledning. Denna handledning är till sitt innehåll och sin 

utformning i stort identisk med den traditionella kognitiva handledningen som beskrivs 
ovan. Av tradition har psykoterapihandledning ägt rum i ett samtals- eller grupprum, där 
handledare och handledda samlas till regelbundna handledningsträffar. I 
videokonferenshandledningen sker endast varannan handledningssession genom att 
handledare och handledda träffas i samma rum, medan varannan handledningssession sker 
via videokonferens.   

 
Det formella beslutet om genomförandet av denna försöksverksamhet med kognitiv 

videokonferenshandledning togs av den universitetsinstitution som då hade ansvar för 
psykologprogrammet, Institutionen för tillämpad psykologi och den Samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Umeå universitet, som också bidrog till finansieringen av 
försöksverksamheten. Uppdraget att genomföra en utvärdering av försöksverksamheten 
uppdrogs av Karl-Arne Gustafsson, prefekt vid dåvarande Institutionen för tillämpad 
psykologi, Umeå universitet. Utifrån det generella syftet att utvärdera denna 
försöksverksamhet formulerades två preliminära frågeställningar, som godkändes av 
prefekten den 26 januari 2000.  

 
Syftet med denna utvärdering var att utvärdera den försöksverksamhet med kognitiv 

videokonferenshandledning, som bedrevs vid Psykologmottagningen vid Umeå universitet 
under tidsperioden från och med vårterminen 2000 till och med vårterminen 2001. Utifrån 
det generella syftet att ”utvärdera försöksverksamheten” identifierades två frågeställningar:  

1. Hur ser den professionella utvecklingen ut hos studenter, som vårterminen 2000 
påbörjar Kurs IX: moment 4, Tillämpning/psykoterapi - klientarbete och 
klientrapport, vid Psykologprogrammet vid Umeå universitet, utformat som tre 
terminers klientarbete under handledning vid Psykologmottagningen?   

2. Hur fungerar den handledning i psykoterapi som ges de psykologstudenter som 
vårterminen 2000 påbörjar moment 4 inom Kurs IX vid Psykologmottagningen, 
Umeå universitet?   

 
 

Metod 
 
Deltagare  
I denna utvärderingsstudie medverkade samtliga 37 studenter (27 kvinnor och 10 män) 
som påbörjade termin 8 på Psykologprogrammet vårterminen 2000 och samtliga sju 
psykoterapihandledare  (4 kvinnor och 3 män) som gav utbildningshandledning till dessa 
psykologstudenter.  

Studenterna fördelade sig på de tre olika teori- och terapiinriktningarna på följande sätt: 
tio studenter kom att arbeta enligt den psykodynamiska psykoterapins förhållningssätt, tre 
studenter enligt den kognitiva-beteendeterapins (KBT) riktlinjer, och 24 studenter arbetade 
med kognitiv psykoterapi. Av de studenter som arbetade med kognitiv psykoterapi var det 
16 studenter som fick sin handledning i kognitiv psykoterapi delvis via videokonferenser.  

De sju handledarna som gav utbildningshandledning på studenternas klientarbete 
fördelade sig utifrån teoriinriktning på följande sätt: tre handledare enligt den 
psykodynamiska teoriinriktningen, en handledare enligt KBT-inriktning, en handledare 
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utifrån den traditionella kognitiva handledningsmodellen samt två handledare som gav 
kognitiv videokonferenshandledning vid vartannat handledningstillfälle och vid vartannat 
handledningstillfälle gav de handledning i rummet till de handledda studenterna.  

Samtliga psykologstudenter (n=37) i studerandegruppen som påbörjade klientarbete och 
handledning under vt 2000 lämnade in enkätsvar inför det kliniska arbetet. Vid 
eftermätningen hade en student bytt studieort och en student lämnade inte in någon enkät, 
vilket betyder att 35 studenter fyllt i enkäten både i början och vid avslutningen av 
klientarbete och handledning. Samtliga psykoterapihandledare (n=7) besvarade 
handledarenkäterna, dels efter en termins handledning, dels efter tre terminers 
handledning.  

Som jämförelsegrupp medverkade 33 studenter (23 kvinnor och 10 män) som gick 
termin 10 på Psykologprogrammet under vårterminen 2000 samt deras fem handledare (4 
kvinnor och 1 man). Tre av dessa handledare hade psykodynamisk inriktning medan två 
handledare hade kognitiv inriktning.  

Samtliga deltagare informerades om att deltagandet i utvärderingen var frivilligt samt att 
utvärderingsdeltagarnas anonymitet skyddades. 
 
Utvärderingsinstrument  
   Studentenkäter. Varje student besvarade två enkäter; en enkät inför och en annan enkät 
efter avslutat klientarbete och handledning. Dessa enkäter handlade om studentens 
upplevelse av sin professionella utveckling som blivande psykolog och syn på hur 
handledningen fungerade. Dessutom innehöll enkäterna frågor angående hur studenten 
upplevde stödet från utbildningsinstitutionen (Institutionen för tillämpad psykologi och 
Psykologmottagningen) samt hur studenten uppfattade att de praktiska arrangemangen 
(Psykologmottagningens lokaler, nycklar, journalföring, månadsrapportering, inbetalning 
av samtalsavgifter) fungerade kring Kurs IX, moment 4.   
 
   Handledarenkäter. Två handledarenkäter konstruerades, vilka handlade om den generella 
utvecklingen hos var och en av de psykologstudenter som handleddes, uppfattningen om 
den enskilda studentens professionella utveckling samt hur handledningen hade fungerat. 
Enkäterna innehöll också frågor angående hur handledaren upplevde stödet från 
utbildningsinstitutionen (Institutionen för tillämpad psykologi och Psykologmottagningen) 
samt hur handledaren uppfattade att de praktiska arrangemangen (Psykologmottagningens 
lokaler, nycklar, journalföring, månadsrapportering, inbetalning av samtalsavgifter) 
fungerade på moment 4 inom Kurs IX.  Under den aktuella tidsperioden besvarade varje 
handledare den ena enkäten efter en termins handledning och den andra enkäten 
besvarades efter tre terminers handledning.  
 

Deltagarna besvarade studentenkäterna respektive handledarenkäterna på en 7- gradig 
skala från -3 till +3. Skalsteg -3 betyder ”i mycket låg grad” och skalsteg +3 betyder ”i 
mycket hög grad”. Medelvärdena för skalstegen +1, +2 och +3 samt för skalstegen -1, -2 
och -3 räknades ut. I resultatredovisningen presenteras dessa sammanslagna skalsteg (+1 till 
+3 respektive 1- till -3) tillsammans, medan skalsteg 0 (= varken/eller) presenteras för sig.   

 
 

Resultat 
 
Resultaten av enkäterna presenteras i form av gruppdata, där gruppindelningen definierar 
de fyra olika typerna av handledning; psykodynamisk (PT), kognitiv-beteendeterapeutisk 
(KBT), kognitiv (KT) och kognitiv videokonferenshandledning (KT m. video). Samtliga 
analyser avser att jämföra gruppernas enkätsvar i början respektive i slutet av klientarbetet 
och handledningen.   
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Professionell utveckling hos studenterna enligt studenterna själva och deras handledare   
På Psykologprogrammets termin 8 står studenterna inför en stor omställning som innebär 
att de går från en mer traditionell lärandesituation till att tillämpa sina kunskaper och träna 
sina färdigheter i klientarbete och psykoterapihandledning. Deltagarna i utvärderingen 
ombads uppskatta hur de förändrats totalt sett som blivande psykologer och hur de 
upplevde att denna omställning varit för dem. Studenterna ombads också att skatta hur de 
betraktade denna omställning från enbart student till blivande psykolog – som 
förbättring/framsteg respektive som försämring/tillbakagång. Samtliga studenter svarade att 
de hade förändrats ”väldig mycket” som blivande psykologer i och med klientarbete och 
handledning. När separata beräkningar gjordes för studenterna, grupperade enligt de fyra 
olika handledningstyperna, visade det sig att studenterna gav i det närmaste identiska 
skattningar oavsett vilken handledningstyp de fick.    

Liknande resultat presenterades av handledarna. Den genomsnittliga handledaren inom 
samtliga terapiriktningar uppfattade att studenterna i deras handledningsgrupper uppvisade 
en påtaglig, gynnsam utveckling som blivande psykologer under tidsperioden mellan de två 
mätningarna.  

För att få en bättre förståelse för hur stor den förändring hos studenterna som 
handledarskattningarna indikerar så beräknades effektstorlek (eng. effect size), Cohen’s d 
(1988).  

Cohen's d = M2 – M1 / SD polad  
M1 = medelvärde vid den första mätningen;  
M2 = medelvärde vid den andra mätningen;  
SD polad = genomsnittet av standardavvikelserna för medelvärdena från de två 
mätningarna.  

För att möjliggöra tolkningen av d angav Cohen (1988) ungefärliga riktlinjer, där d = .2 
indikerar en obetydlig skillnad, d = .5 indikerar en medelmåttig skillnad och d = .8 
indikerar en stor skillnad.   

 
Tabell 1 nedan visar de genomsnittsbedömningar av studenternas professionella 

utveckling som gjordes av handledarna, grupperade i de fyra typerna av handledning. 
 

Tabell 1. 
Beräkningar av effektstorlek för handledarnas skattningar av studenternas professionella 
utveckling i början och i slutet av tidsperioden  

 

Enligt din bedömning som handledare, har 
studenten 

 
KT  

m. video KT KBT PT 
 ….förändrats som blivande psykolog, totalt 

sett?  1.98 1.35 1.03 1.09 
…. Uppvisat förbättring/framsteg? 2.32 1.07 1.73 1.04 
…. lyckats bemästra problem/begränsningar 

som du tidigare upplevt att han/hon 
hade?  

 
 

1.72 

 
 

.89 

 
 

1.73 

 
 

.56 
 
Tabell 1 visar att den genomsnittliga handledaren i samtliga fyra handledningstyper 

uppfattade att studenterna uppvisade en påtaglig, gynnsam utveckling som blivande 
psykologer under tidsperioden mellan de två mätningarna. De handledare som arbetade 
utifrån KBT-handledning och kognitiv videokonferenshandledning hade en stark 



 

 

7

upplevelse av att de studenter som de haft i handledning lyckats hantera/lösa problem eller 
begränsningar under tidsperioden.  

En rad frågor handlade om studentens uppfattning om hur han/hon skulle komma att 
hantera det kliniska arbetet i de psykoterapeutiska samtalen och handledningen. Samtliga 
dessa frågor besvarades inför det kliniska arbetet och efter det att studenten avslutat detta 
arbete. För att undersöka eventuella skillnader mellan studenternas förväntningar på hur de 
skulle komma att uppträda i det kliniska arbetet och deras upplevelser av hur de faktiskt 
hade uppträtt så beräknades även här effektstorlek.  I Tabell 2 nedan presenteras resultaten 
av dessa beräkningar.   

 
Tabell 2. 
Beräkningar av effektstorlek för studenternas skattningar av sitt klientarbete och handledning 
inför och efter klientarbete och handledning 

 
I generella avseenden, hur tror du att du kommer 
att vara under ditt klientarbete?  

KT 
m. video

KT KBT PT 
 

1. Känna mig naturlig (autentisk, personlig) när 
jag arbetar med min(a) klient(er). 

2. Vara effektiv när det gäller att engagera min(a) 
klient(er) i en arbetsrelation. 

3. Förstå det centrala i min(a) klient(ers) 
problematik. 

4. Vara effektiv när det gäller att delta i en 
arbetande handledningsrelation. 

5. Använda handledningen för att bättre förstå 
min(a) klient(er). 

 
1.13 

 
1.02 

 
.91 

 
-.11 

 
-.45 

 
.72 

 
2.33 

 
.57 

 
-.16 

 
-.12 

 
1.63 

 
.82 

 
0 
 

-.82 
 

-1.15 

 
.47 

 
.70 

 
1.16 

 
-.44 

 
-.44 

 
Tabell 2 visar att det finns en tendens att studenterna, oberoende av vilken typ av 

handledning de fick, upplevde att de hade känt sig mer naturliga (autentiska, personliga) i 
arbetet med sina klienter än de hade förväntat sig innan de påbörjade det kliniska arbetet. 
Då det gäller det terapeutiska arbetet visar resultaten att studenterna ansåg att de inte 
kunnat vara så effektiva när det gällde att engagera sig i en arbetsrelation som de föreställt 
sig i början av detta moment. Framförallt gäller detta studentens förmåga att förstå det 
centrala i klientens problematik. De studenter som arbetade med KBT-inriktning uppgav 
att deras förmåga att vara effektiv när det gällde att delta i en arbetande 
handledningsrelation var påtagligt sämre än de förväntat sig, medan de som arbetade med 
kognitiv psykoterapi via videokonferenser och kognitiv psykoterapi upplevde att deras 
förmåga var något sämre än de förväntat sig. Vad gäller studentens föreställning angående 
att använda handledningen för att bättre förstå sin(a) klienter, uppgav de studenter som 
arbetade med KBT-inriktning att deras förmåga var påtagligt sämre än de förväntat sig, 
medan de som arbetade med kognitiv psykoterapi och psykodynamisk psykoterapi var 
något sämre än de förväntat sig.  

Samma frågor besvarades av handledarna utifrån hur de uppfattat studenterna i 
handledningssituationen. I Tabell 3 nedan presenteras beräkningarna av effektstorlek på 
basis av handledarnas skattningar av hur studenterna hade uppträtt i det kliniska arbetet 
resp. i deras professionella utveckling efter en termin jämfört med efter tre terminers arbete.  

I Tabell 3 ser vi att de genomsnittliga handledarna, inom de samtliga fyra 
handledningstyperna, bedömde att förmågan hos de handledda studenterna att vara effektiv 
i arbetet att engagera sin(a) klient(er) i en arbetsrelation samt att förstå det centrala i sin(a) 
klient(er)s problematik hade förbättrats under det år som förlöpt mellan det första och 
andra mättillfället. Framförallt de handledare som arbetade med kognitiv 
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videokonferenshandledning uppfattade att studenternas förmåga att vara effektiv när det 
gällde att delta i en arbetande handledningsrelation och att använda sig av handledningen 
för att bättre förstå sin(a) klient(er) hade förbättrats efter tre terminers handledning. 

 
Tabell 3. 
Beräkningar av effektstorlek för handledarnas skattningar av studenterna i deras klientarbete 
och handledning  

 

Enligt din bedömning som handledare, hur  
KT 

m. video KT KBT PT 
.... naturlig (autentisk, personlig) var studenten i 

arbetet med sin(a) klient(er)? 1.46 .70 .82 .80 
.... effektiv var studenten i arbetet att engagera sin(a) 

klient(er) i en arbetsrelation? .88 1.20 .82 1.40 
.... väl kunde studenten förstå det centrala i sin(a) 

klient(er)s problematik?  1.41 .50 1.11 .99 
.... effektiv var studenten när det gäller att delta i en 

arbetande handledningsrelation? .98 .60 0 .60 
.... väl kunde studenten använda handledningen för 

att bättre förstå sin(a) klient(er).  1.15 .60 .37 .39 
 

En jämförelse av effektstorlekar för studenter respektive handledare visar att det finns 
några tydliga skillnader mellan dessa grupper, och att vissa av dessa skillnader gäller oavsett 
terapiinriktning. Detta gäller främst Fråga 4, där studenternas skattningar anger att de 
upplevde att de varit mindre effektiva, eller ungefär så effektiva som de förväntat sig innan 
handledning och klientarbete startade. I kontrast till studenternas skattningar finner vi att 
handledarnas bedömningar, med ett undantag anger att studenterna hade utvecklat en 
bättre förmåga att använda sig av handledningen under tidsperioden. Undantaget gäller 
effektstorleken för Fråga 4 för de handledare som arbetade med KBT, där effektstorleken 
anger att handledarna bedömde att studenternas förmåga att delta i en arbetande 
handledningsrelation varken hade förbättrats eller försämrats. På Fråga 5, som handlar om 
studentens förmåga att använda handledningen för att bättre förstå klienten, finner vi att 
den mest påtagliga skillnaden är mellan de studenter som arbetade med KBT-inriktning 
och deras handledare.  

Också på andra frågor finner vi skillnader mellan KBT studenternas skattningar och 
deras handledares skattningar. Detta gäller framförallt Fråga 3, där KBT studenterna 
uppgav att de hade ungefär så god förmåga att förstå sina klienters problematik som de 
förväntat sig, medan deras handledare bedömde att studenterna hade uppvisat en 
betydande förbättring av denna förmåga under handledningsperioden.  

 
Upplevelser av stöd och hur de praktiska arrangemangen från utbildningsinstitutionen 
fungerade inför klientarbete och handledning 
När det gäller frågan om psykologstudenten upplevde sig ha fått det stöd hon/han behövde 
från utbildningsinstitutionen (Institutionen för tillämpad psykologi och 
Psykologmottagningen) inför klientarbetet, var skillnaderna stora mellan de olika 
terapiinriktningarna, se Tabell 4 nedan.   

I Tabell 4 ser vi att i gruppen som skulle arbeta utifrån den psykodynamiska riktningen 
var en betydande andel av studenterna (80%) ganska/mycket nöjda med det stöd de fått 
från utbildningsinstitutionen medan minst hälften av studenterna som skulle arbeta utifrån 
kognitiv handledning respektive kognitiv handledning med videokonferens var missnöjda 
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med utbildningsinstitutionens stöd (62% respektive 50%). Av de studenter som menade att 
de fått för litet stöd kompletterade flera sin skattning med att skriva om upplevelser av att 
vara ignorerad eller motarbetad av utbildningsinstitutionen inför det kliniska arbetet.  
 
Tabell 4. 
Upplevelser av om studenten fått det stöd hon/han behövde från utbildningsinstitutionen inför 
klientarbetet 
 
Upplever du att du fått det stöd du behövde från 
utbildningsinstitutionen (Tillämpad psykologi och 
Psykologmottagningen) inför ditt klientarbete?  - 3  -2  -1 0 +1 +2 +3 
KT m. video  50% 31% 19% 
KT  62% 13% 25% 
KBT   67% 33% 
PT  20%  80% 
 

Inför det kliniska arbetet tillfrågades studenterna om de uppfattade att de praktiska 
arrangemangen kring kurs IX, moment 4 (Psykologmottagningens lokaler, nycklar, 
journalföring, månadsrapportering, inbetalning av samtalsavgifter) var tillfredsställande. I 
Tabell 5 nedan ser vi att samtliga grupper var relativt nöjda med de praktiska 
arrangemangen på Psykologmottagningen.   
 
Tabell 5. 
Upplevelser av om de praktiska arrangemangen fungerade tillfredsställande inför klientarbetet 
 
Upplever du att de praktiska arrangemangen 
(Psykologmottagningens lokaler, 
kommunikationsvägar ex.vis för ev. frånvaro) är 
tillfredsställande?   - 3  -2  -1 0 +1 +2 +3 
KT m. video  25% 19% 56% 
KT  24% 13% 63% 
KBT   33% 67% 
PT  10% 20% 70% 
 

I Tabell 5 ser vi att ca två tredjedelar av de studenter som valt psykodynamisk, KBT, 
respektive var ganska/mycket nöjda med de praktiska arrangemangen kring klientarbete och 
handledning (70% respektive 67%). Bland de studenter som skulle arbeta med kognitiv 
inriktning så var andelen som var nöjda nästan lika stor som för psykodynamisk och KBT, 
men här fanns också en ganska stor andel som var missnöjda (24%). I den grupp som skulle 
arbeta med kognitiv handledning via videokonferens var andelen som var nöjda med de 
praktiska arrangemangen inför kurs IX något mindre (56%), 25% var ganska/mycket 
missnöjda.  

Likartat svarsmönster finner vi då det gäller procedurerna kring indelning i 
handledningsgrupper, även om andelen som sa sig vara missnöjda generellt var stor. Se 
tabell 6 här nedanför.  

I Tabell 6 framgår att hälften av de studenter som valt psykodynamisk handledning var 
nöjda med hur gruppindelningen hade genomförts medan en mindre andel (30%) av 
studenterna var missnöjda. Den diametralt motsatta bilden uppmättes från de studenter 
som skulle arbeta med traditionell kognitiv handledning och de som skulle arbeta med 
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kognitiv handledning via videokonferens. I båda dessa grupper var tre fjärdedelar (75%) 
missnöjda med hur gruppindelningen hade gått till.  

 
Tabell 6. 
Upplevelser av indelning i handledningsgrupper inför klientarbetet. 
 
Upplever du att indelningen i handledningsgrupper 
är tillfredsställande?   - 3  -2  -1 0 +1 +2 +3 
KT m. video  75% 19% 6% 
KT  75%  25% 
KBT  67%  33% 
PT  (Bortfall 10%) 30% 10% 50% 
 

På frågan ”Upplever du att den handledning du fått dig tilldelad är tillfredsställande?”,  
svarade studenterna generellt att de var positiva. Med undantag för två personer var 
samtliga studenter, oavsett terapiriktning, nöjda med den handledare och 
handledningsgrupp de skulle arbeta med.  

Den grupp som skulle få videokonferenshandledning tillfrågades hur de såg på detta. På 
frågan ”Upplever du att de specifika, praktiska arrangemangen (lokaler, videohandledning) 
som kommer att gälla under din handledning är tillfredsställande?”, svarade ungefär två 
tredjedelar (63%) att de var nöjda med att de skulle få denna form av handledning, en 
person (6%) var missnöjd och tre personer (19%) var varken nöjda eller missnöjda. Flera av 
de som skulle få handledning via videokonferens uttryckte dock en viss oro för att tekniska 
problem skulle uppstå och försvåra handledningsarbetet.  
 
Studenternas upplevelser i efterhand av stöd från utbildningsinstitutionen och hur de praktiska 
arrangemangen omkring klientarbetet och handledningen hade fungerat  
Då det kliniska arbetet avslutats så besvarade studenterna på nytt frågor som gällde 
upplevelser av stöd från utbildningsinstitutionen (Institutionen för tillämpad psykologi och 
Psykologmottagningen). Det missnöje med utbildningsinstitutionen som funnits inför det 
kliniska arbetet hade nu dämpats, och de skillnader mellan studenterna då de grupperats 
efter terapiriktning som uppmättes inför det kliniska arbetet hade också bleknat något. 
Tabell 7 nedan visar upplevelser av om studenten fick det stöd hon/han behövde från 
utbildningsinstitutionen efter avslutat klientarbete och handledning.  
 
Tabell 7. 
Upplevelser av om studenten fick det stöd hon/han behövde från utbildningsinstitutionen efter 
avslutat klientarbete och handledning  
 
Upplever du att du fick det stöd du behövde från 
utbildningsinstitutionen (Tillämpad psykologi och 
Psykologmottagningen) under ditt klientarbete?  - 3  -2  -1 0 +1 +2 +3 
KT m. video  25% 31% 44% 
KT  37% 13% 50% 
KBT   67% 33% 
PT  10% 20% 70% 
 

I Tabell 7 ser vi att hälften av de studenter som arbetat med traditionell kognitiv 
psykoterapihandledning i efterhand var nöjda med utbildningsinstitutionens stöd. Detta 
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kan jämföras med andelen studenter i kognitiv handledning som var nöjda inför 
klientarbetet (19%) (V.g. se Tabell 4 igen). De skattningar som studenter som arbetade 
med kognitiv handledning via videokonferens uppvisar en likartad trend: efter avslutat 
klientarbete anser 44% att de fått ett gott stöd från utbildningsinstitutionen, inför 
klientarbetet var det endast 25% som var nöjda med utbildningsinstitutionen (jmf. Tabell 
4). Detta kan tolkas så att ovissheten och osäkerheten hos institutionen vad gäller de 
faktiska möjligheterna att omsätta studenternas önskemål om kognitivt inriktad 
handledning till verklighet, upplevdes av studenterna som bristande psykologiskt stöd inför 
momentet klientarbete.   

Tabell 8 nedan visar studenternas upplevelse av de praktiska arrangemangen kring det 
kliniska arbetet efter att de avslutat kursen. Som vi ser i Tabell 8 så är majoriteten av 
studenterna i samtliga grupper ganska/mycket nöjda med de praktiska arrangemangen 
kring det kliniska arbetet. En större andel av studenterna i samtliga fyra 
handledningstyperna uppgav att de var nöjda med de praktiska arrangemangen kring 
klientarbetet då de hade avslutat arbetet, och en betydligt mindre andel sa sig vara 
missnöjda efter jämfört med före (jmf. Tabell 5).  

 
Tabell 8. 
Upplevelser av om de praktiska arrangemangen hade fungerat tillfredsställande efter avslutat 
klientarbete och handledning  
 
Upplever du att de specifika, praktiska 
arrangemangen (lokal, videohandledning) kring 
handledningen var tillfredsställande?   - 3  -2  -1 0 +1 +2 +3 
KT m. video  6% 25% 69% 
KT  25%  75% 
KBT    100% 
PT   10% 90% 
 

Som jämförelse kan vi se på enkätsvaren från den studerandekull som genomförde det 
kliniska arbetet året före den aktuella kullen. Svarsmönstret hos denna studentkull skiljer 
sig något från den aktuella kullens på så sätt att majoriteten av studenterna varken är 
utpräglat nöjda eller missnöjda. På frågan ”Upplever du att du fick det stöd du behövde 
från utbildningsinstitutionen (Tillämpad psykologi och Psykologmottagningen) under ditt 
klientarbete?”, svarade majoriteten i både studentgruppen som fått psykodynamisk 
handledning och de som fått kognitiv handledning att de varken var särskilt nöjda eller 
missnöjda (70% respektive 68%). För båda terapiriktningarna var svarsmönstret ungefär 
likadant även vad gällde upplevelser av att de specifika, praktiska arrangemangen kring 
handledningen hade fungerat tillfredsställande.  

 
Studenternas upplevelser i efterhand av hur handledningen hade fungerat  
En rad enkätfrågor handlade om hur de handledda studenterna i efterhand upplevde att 
handledningen hade fungerat. I gruppen som arbetat utifrån den psykodynamiska 
riktningen var samtliga ganska/mycket nöjda med handledningens uppläggning och 
tidstilldelning, handledningsgruppens storlek, handledningstid, handledningsträffarnas 
längd och handledningsgruppens storlek. De flesta (90%) var ganska/mycket nöjda med 
stämning och arbetsklimat i handledningsgruppen.  

Bland de studenter som arbetat enligt KBT var en tredjedel (33%) nöjda med 
handledningsträffarnas längd och med stämning och arbetsklimat i handledningsgruppen, 
andelen missnöjda var lika stor (33%), liksom andelen som varken var nöjda eller 
missnöjda (33%).  
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I gruppen som fått traditionell kognitiv handledning upplevde ungefär två tredjedelar 
(63%) att den sammanlagda handledningsperioden som de fått var ganska/mycket 
tillfredsställande, att handledningsträffarnas längd fungerat bra och att gruppstorleken var 
lagom, samt att stämning och klimat i handledningsgruppen var ganska/mycket god. Dock 
hade många i denna grupp (25%) velat ha längre tid vid varje handledningsträff.  

Ett likartat svarsmönster återfinns för gruppen som arbetat med kognitiv 
videokonferenshandledning, också här fanns en andel som velat ha längre (31%) 
handledningsträffar. Majoriteten (88%) var ganska/mycket nöjda med handledningens 
uppläggning, med videokonferenshandledning varvad med handledning ”i rummet” medan 
några (12%) varken var nöjda eller missnöjda.  

Som jämförelse kan vi se på hur studenterna i den tidigare studerandekullen besvarade 
dessa frågor. Den svarsstil som denna grupp använt tidigare märks också när det gäller 
frågorna om handledningens uppläggning och genomförande, t.ex. när gruppen indelas 
efter terapiinriktning framkommer att hälften (50%) eller fler av respondenterna i båda 
typerna av teoriinriktningar på handledningen har angett ”varken/eller” som svar på dessa 
frågor. I både den grupp som arbetat utifrån den psykodynamiska riktningen och den 
grupp som arbetat utifrån den kognitiva riktningen så var det en större andel (50% resp. 
20%) som uppgav att de var ganska/mycket nöjda med handledningens utformning och 
tidstilldelning, med handledningsgruppens storlek, och med stämning och arbetsklimat i 
handledningen (40% resp. 20%). I dessa båda handledningstyper var det en liten andel som 
var missnöjda (~10%).  
 
Handledarnas upplevelser i efterhand av stöd från utbildningsinstitutionen och hur de praktiska 
arrangemangen omkring handledningen hade fungerat   
Den enkät som de psykoterapihandledare som handlett studenter i den aktuella kullen och 
de psykoterapihandledare som handlett studenter i den tidigare kullen (kontrollgruppen) 
besvarade i slutet av studenternas termin 10 frågade efter handledarnas upplevelser av stöd 
från utbildningsinstitutionen (Institutionen för tillämpad psykologi och 
Psykologmottagningen). Handledarna besvarade också frågan om hur de praktiska 
arrangemangen (Psykologmottagningens lokaler, nycklar, arvodering, handledarträffar) 
fungerat. Resultaten visade att sju av de tio psykoterapihandledarna var nöjda med 
utbildningsinstitutionens stöd. En handledare var missnöjd med utbildningsinstitutionens 
stöd medan två handledare varken var nöjda eller missnöjda. Sju av handledarna ansåg att 
de praktiska arrangemangen fungerat ganska/mycket bra medan två menade att det hade 
fungerat dåligt.  
 
Handledarnas upplevelser av hur handledningen hade fungerat  
Den enkät som handledarna fyllde i efter avslutad handledning gav resultat som påminde 
om resultaten från studentenkäten. De flesta handledare var ganska/mycket nöjda med 
handledningens uppläggning och struktur, och de flesta bedömde även att studenternas 
arbete i handledningen hade varit tillfredsställande. De båda handledare som arbetat med 
videokonferenshandledning uppgav att detta hade fungerat ganska bra, trots att vissa 
tekniska problem och komplikationer inträffat som försvårat arbetet något.  

Samtliga handledare uppgav att tidsperioden mellan handledningsträffarna och det 
sammanlagda antalet handledningsträffar var ganska/mycket tillfredsställande. Flera 
handledare ansåg att handledningsgruppens storlek borde begränsas till tre personer. På frågan 
om man ansåg att handledningsträffarnas längd var tillfredsställande fick vi varierande svar: 
Fem handledare uppgav att den tid som avsatts för varje handledningsträff var 
ganska/mycket tillfredsställande medan två handledare ansåg att tiden var för kort. Två 
handledare gav olika svar för olika studenter, vilket kan tolkas som att tiden var otillräcklig i 
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någon grupp medan den räckte till i en annan. På samma sätt gav några handledare 
skiftande svar för olika studenter då det gäller stämning och arbetsklimat i 
handledningsgruppen, vilket torde betyda att vissa grupper fungerade mindre bra medan 
andra grupper hade ett gott arbetsklimat. Sex handledare uppgav att stämning och 
arbetsklimat i handledningsgruppen var ganska/mycket gott.  

 
 

Diskussion 
 
Utvärderingens centrala syfte var att undersöka om den psykoterapihandledning via 

videokonferens som prövades under en begränsad tidsperiod vid Psykologprogrammet har 
samma pedagogiska värde som psykoterapihandledning som förmedlas av handledare som 
befinner sig på plats. Utvärderingens resultat visar att för de 16 studenter (4 
handledningsgrupper à 4 studenter) som delvis arbetade med sina två handledare via 
videokonferens så var utfallet i nivå med utfallet av traditionell handledning. Resultaten 
visar att en majoritet av studenterna i samtliga fyra typer av handledning upplevde att de 
hade utvecklats som blivande psykologer, att de hade lärt sig att arbeta i psykoterapeutiska 
samtal och att arbeta i grupphandledning. Deras handledares bedömning var likartad.  

Även om enkätsvaren indikerar att kognitiv handledning via videokonferens fungerade 
väl, så tycks just den grupp studenter som fått denna typ av handledning uppleva att tiden 
varit för knappt tilltagen, att det sammanlagda antalet handledningsträffar och 
handledningsträffarnas längd varit otillfredsställande och hade behövt vara längre. Även den 
sammanlagda handledningstiden upplevdes vara för begränsad (totalt 145 timmar i grupp). 

De flesta studenterna upplevde att stämning och arbetsklimat i handledningsgruppen 
hade varit tillfredsställande även om en mindre grupp var missnöjda. De flesta 
psykoterapihandledarna var relativt nöjda med handledningens uppläggning och struktur, 
och de flesta bedömde även att studenternas arbete i handledningen var mycket 
tillfredsställande. De handledare som arbetat med videokonferenshandledning uppgav att 
detta hade fungerat ganska tillfredsställande, även om vissa tekniska problem och 
komplikationer inträffat som försvårat arbetet något.  

Resultaten från den enkät som besvarades inför det kliniska arbetet visar att en betydligt 
större andel av de studenter i den aktuella studentkullen som velat ha och fått kognitiv 
inriktning var missnöjda med det stöd de inledningsvis fått från utbildningsinstitutionen, 
jämfört med andelen som var missnöjda bland kurskamrater som valt att arbeta utifrån 
psykodynamisk inriktning respektive KBT-inriktning. Studenternas upplevelse av bristande 
stöd kan också ha förstärkts av att de står inför en stor omställning från att vara student till 
mer påtagligt gå in i yrkesidentiteten som blivande psykolog. Vid tiden för kursens 
avslutning så hade missnöjet minskat påtagligt, framförallt bland de studenter som arbetat 
med kognitiv handledning via videokonferens. Jämförelser med enkätsvaren från de 
studenter från den tidigare studentkullen som på denna kurs arbetade utifrån den kognitiva 
riktningen visar att det var en liten andel av dessa som var missnöjda med 
utbildningsinstitutionens arrangemang efter avslutat kliniskt arbete. Å andra sidan så var 
andelen som uppgav att de var nöjda också ganska liten, de flesta skattade varken/eller.  

Den situation som utbildningsinstitutionen och den aktuella studentkullen befann sig i 
var betydligt mer ansträngd under den aktuella tidsperioden jämfört med tidigare år. I den 
aktuella kullen så fanns ett starkare intresse för den kognitiva terapiinriktningen jämfört 
med tidigare. Samtidigt hade den enda fast anställda läraren/psykoterapihandledaren med 
kognitiv teoriinriktning avslutat sin anställning vid Institutionen för tillämpad psykologi 
och flyttat från Umeå. Därmed befann sig både utbildningsinstitutionen och studenterna i 
en svår situation där det var ovisst hur diskrepansen mellan utbildningsbehov och resurser i 
form av psykoterapihandledare skulle lösas. Den situation som för tillfället rådde vid 
utbildningsinstitutionen var dels en allmän osäkerhet och ovisshet om att kunna tillgodose 
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studenternas önskemål om kognitiv inriktning i klientarbete och handledning. Denna 
osäkerhet handlade både om att hitta möjliga kognitiva handledare och ekonomi för detta.  
Studenterna kände säkerligen av denna allmänna osäkerhet inför det stundande 
juluppehållet och att institutionsledningen inte kunde svara att en lösning kunde vara 
färdig till vårterminens start. Detta medförde att studenterna själva tog kontakt med både 
universitetsledningen i Umeå och Riksföreningen för kognitiva handledare. När det gällde 
studenter som önskade psykodynamisk inriktning fanns ingen likartad situation beroende 
på att möjliga handledare var tillgängliga i Umeå.  

Den lösning som så småningom växte fram var att ge handledningsuppdrag till två, 
dittills helt obekanta psykoterapihandledare som var verksamma på annan ort. Det faktum 
att denna lösning innebar ett betydligt större ekonomiskt åtagande för 
utbildningsinstitutionen både förstärkte och förlängde den ovisshet som präglade 
situationen inför starten av Kurs IX, moment 4 vid Psykologprogrammet år 2000. Med 
bistånd av den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet kunde man så 
småningom enas om den lösning som sedermera kom att genomföras av 
utbildningsinstitutionen, psykoterapihandledarna och psykologstudenterna.  

De två psykoterapihandledare som knöts till utbildningsinstitutionen under tidsperioden 
vt 2000 – vt 2001 var beredda att arbeta med videokonferenshandledning varannan vecka 
och traditionell handledning varannan vecka tillsammans med sammanlagt 16 
psykologstudenter i fyra handledningsgrupper om vardera fyra studenter. Att dessa 
handledare var villiga att ta på sig uppdraget med så kort varsel innebar att den akuta 
situationen hade fått en lösning, men genomförandet av denna plan var inte helt utstakad 
och klar. Det praktiska genomförandet av denna plan hade som huvudsakliga beståndsdelar 
två handledare som var nya och obekanta för personal och studenter vid 
utbildningsinstitutionen. Dessutom saknade dessa båda handledare erfarenhet av att ge 
utbildningshandledning inom ett Psykologprogram. Vidare hade utbildningsinstitutionen 
en bristfällig kunskap och erfarenhet av att förmedla undervisning/handledning via 
videokonferens. Ytterligare en komplikation var att videokonferenshandledningen skulle 
äga rum på Norrlands universitetssjukhus (NUS), dvs. utanför utbildningsinstitutionens 
egna domäner. Frågor av typen ”Hur transportera videobandinspelningarna från 
Psykologmottagningen, där de psykoterapeutiska samtalen genomförs och spelas in på 
video, till NUS?”; ”Hur kan vi få hjälp med tekniska problem?”; ”Hur ska vi gå tillväga när 
vi måste ändra bokade videokonferenstider?” Det är uppenbart att alla dessa frågetecken 
blev kännbara för de studenter som ville arbeta enligt kognitiv inriktning. Det faktum att 
den andel studenter som är missnöjda med utbildningsinstitutionens stöd och de praktiska 
arrangemangen är mindre efter avslutat klientarbete och handledning jämfört med hur det 
var inför det kliniska arbetet tyder på att tillräckligt många av frågetecknen kunde rätas ut 
under den aktuella tidsperioden. 

Handledargruppens enkätsvar uppvisade en trend som påminner något om de svar som 
studenterna i den aktuella årskullen gav: de flesta handledare var ganska nöjda med 
utbildningsinstitutionens stöd, en handledare var varken nöjd eller missnöjd medan några 
var missnöjda. En slutsats utifrån dessa resultat är att ett förtydligande om hur fördelningen 
av personalens ansvar och arbetsuppgifter, både för kursledaren för Kurs IX och för 
momentansvarige för moment 4: ”Tillämpning/psykoterapi - klientarbete och 
klientrapport” vid Psykologprogrammet samt för ansvarig personal vid 
Psykologmottagningen, vore angeläget att få till stånd. Till exempel skulle en komplettering 
av utbildningsinstitutionens information behövas samt en förstärkning av de formella 
handledarträffarna med ett skriftligt kontrakt, där ansvarsfördelningen mellan 
utbildningsinstitutionen och Psykologmottagningen samt psykoterapihandledaren klart 
framgår.  
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Dessa resultat visar också att psykoterapihandledare som är ”nya” på 
utbildningsinstitutionen och som är obekanta både med Psykologprogrammet och 
Psykologmottagningen bör erbjudas tid och möjlighet att sätta sig in i både utbildningens 
krav och den kliniska verksamhetens regler och rutiner. Detta i syfte att handledaren kan 
känna sig trygg med den organisation och det sammanhang denne skall arbeta inom. Om 
handledarna känner att de får tillräckligt med stöd så sker sannolikt en överspridning till de 
studenter som de handleder.  

Sammanfattningsvis visade enkätundersökningen av den tre terminers 
försöksverksamhet med psykoterapihandledning via videokonferens som genomfördes 
under vt 2000 - vt 2001 vid Psykologprogrammets Kurs IX: moment 4, att det förefaller 
vara fullt möjligt att arbeta med videokonferenshandledning, varvat med handledning i 
rummet. Enkätsvaren från studenterna och deras psykoterapihandledare visar att 
momentets pedagogiska mål har uppfyllts i lika grad i de studentgrupper som fått 
videokonferenshandledning som i de studentgrupper som fått traditionell handledning. 
Andelen studenter i videokonferenshandledning som var nöjda med handledningen var i 
samma storleksordning som andelen nöjda studenter som fått traditionell kognitiv 
handledning. De psykoterapihandledare som arbetade med denna form av handledning 
uppgav att det hade varit acceptabelt, trots vissa problem (tekniska missöden, 
bokningsmisstag etc.). Därmed kan sägas att utfallet blev gott av denna försöksverksamhet, 
konstruerad som en nödlösning i en akut bristsituation. Den irritation som uppkom inför 
kursstarten av Kurs IX, moment 4 detta år har också en ljus sida: det är sannolikt att brister 
och otydligheter i organisation och genomförande av detta kursmoment förstärktes och 
uppförstorades, varvid de tydliggjordes för utbildningsinstitutionen som därmed har fått 
nya indikationer om hur detta tillämpningsmoment i psykoterapi kan utvecklas och 
förbättras.    
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