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skellighed i supervision
Indtryk og tendenser fra den anden danske konference om supervision, som
blev holdt på Københavns Universitet i oktober 2008

Supervision

Af Birgitte Petersen og Emma Beck

Supervision har en central plads i det psykologfaglige liv
som en kerneydelse, mange psykologer leverer, samtidig
med at det også er gennem supervision, at man kvalificerer
sig karrieren igennem til at blive autoriseret, specialist og
supervisor.
Men hvad forstår vi overhovedet med supervisionsbegre
bet? Hvilke aspekter er afgørende for, at supervisionen bi
drager til udvikling? Er der målbart udbytte for klienterne
af, at vi får supervision?
Det var spørgsmål som disse, der 30.-31. oktober 2008
samlede godt 100 deltagere til den anden danske konferen
ce om supervision under overskriften ”Forskning og for
skellighed i supervision”, som i år havde både danske, nor
diske og internationale forskningsrepræsentationer og work
shops på programmet.
Baggrunden for konferencen er en stigende interesse
blandt psykologer herhjemme og internationalt for at tyde
liggøre, afgrænse og styrke det psykologfaglige supervisi
onsfelt. I Danmark ses den stigende interesse desuden af

spejlet i det nyligt oprettede tværuniversitære forsknings
center Center for Supervision, der arrangerede konferen
cen, samt Selskab for Supervision under Dansk Psykolog
Forening, der blev stiftet i forlængelse af konferencen.

Definition af supervisionsbegrebet

Den ene af hovedforedragsholderne, professor Sue Whee
ler, University of Leicester, har i sin forskning fokuseret på
at skabe et overblik over den eksisterende forskning på om
rådet. I ” The impact of clinical supervision” (2007) doku
menterer hun, at mens der foreligger adskillige bud på ef
fekten af supervisionen, er der kun få af disse studier, der
lever op til krav om pålidelighed i snæver videnskabelig for
stand.
En anden overraskende opdagelse var, at kun en meget
lille del af de eksisterende artikler om emnet havde en egent
lig definition af supervision i deres behandling af emnet,
hvilket gør det vanskeligt at vurdere, om supervision opfat
tes og defineres enslydende. Dette faktum besværliggør sam
menligninger på tværs og kan gøre undersø
gelsesresultaterne svære at gennemskue.
På den baggrund har Sue Wheeler som en
del af sit arbejde i det britisk funderede Supervision Practice Reseach Network arbejdet med
at skabe et internationalt netværk af supervi
sionsforskere, der kan samles om fælles forsk
ningsprojekter – med mulighed for fælles de
finitioner og større samples. Mere specifikt
går Wheelers egen forskningsinteresse i første
omgang i retning af at se på, hvilken effekt su
pervisionen har for klientens udbytte af tera
pien.
Tre oplægsholdere, fra venstre Benedicte Schilling, Sue Wheeler og Helge Rønnnestad.
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Et kvalitetsstempel
En anden vinkel, der kunne sætte supervision i fokus både
forskningsmæssigt og fagpolitisk, var Benedicte Schillings
læggen vægt på, at vi som psykologer tager vores faglighed
i forhold til supervisionen op til overvejelse. Schilling på
pegede, at ”supervision” er et diffust begreb, som er i kon
stant bevægelse, og det er vigtigt, at vi som stand har en lø
bende opmærksomhed på at afklare, hvad der menes med
begrebet. Ellers kan der ske en sammenblanding af forskel
lige læringskontekster – såsom undervisning, konsultation,
coaching og supervision, som hver især har forskellige eti
ske og faglige fordringer. Som det ser ud i dag, lever Dansk
Psykolog Forenings krav til specialist- og supervisoruddan
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nelser til fulde op til de statslige regulativer på området, og
en af Schillings pointer var, at supervision i sig selv er ble
vet et kvalitetsstempel i forhold til andre faggrupper.
Et andet stort tema var relationen mellem supervisor og
supervisand. Nich Ladany, Ph.D., Lehigh University, har
forsket i, hvorfor kommunikation af vigtig information mel
lem supervisand og supervisor undertiden begrænses af
begge parter. Ladany havde i sit indlæg den pointe, at su
pervisanden skjuler mere for supervisor, end han afslører,
hvilket besværliggør muligheden for at reflektere over even
tuelle ”pinlige” eller uhensigtsmæssige episoder. Fremad
rettet ønsker Ladany at se på dynamikken heri i en ny un
dersøgelse om ”Embarassing moments in supervision”.

fakta

Om Selskab for Supervision

	Selskab for Supervision under Dansk Psykolog Forening er opstået på initiativ fra psykolog Benedicte
Schilling og havde stiftende generalforsamling 31. oktober 2008. Aktuelt er 6 medlemmer valgt ind i
bestyrelsen, som vil mødes i uge 4 i 2009. Her vil der blive udpeget en formand, og efterfølgende vil
der blive udsendt brev om arrangementer i 2009 til selskabets medlemmer.
	Ved årsskiftet havde selskabet 40 medlemmer. Er man interesseret i at blive medlem af selskabet,
kan man skrive til jan.nielsen@psy.ku.dk.

Fra flere workshops på konferencen blev det påpeget, at
supervisor-/supervisand-forholdet lægger grunden til den
nødvendige refleksion over eget arbejdet, som er så centralt
i supervisionen.
Professor Helge Rønnestad, Universitetet i Oslo, fokuse
rede på den angst, nyuddannede psykoterapeuter oplever,
og hvad dette betyder for kvaliteten af psykoterapien. Røn
nestad taler om dobbelttraumatisering, hvis der er tale om,
at både klient- og supervisorforhold er konfliktuelle. Røn
nestad pointerer vigtigheden af, at der i supervisionen ska
bes rum til at arbejde med dette tema, at supervisandens
sårbarhed således kan bruges som styrke, og at supervisor
er ansvarlig for at give konstruktiv feedback.
Dette understøttes af forskning af Haugaard Jacobsen &
Tanggaard, som i en undersøgelse af ”Begynderterapeutens
oplevelse af god og dårlig supervision” finder, at begynderte
rapeuten ønsker sig struktur og støtte i supervisionen, ty
delig ros og kritik samt anerkendelse af deres begyndende
identitet som psykoterapeuter.

Behov for dansk forskning
Oplægsholderne beskæftigede sig næsten samstemmende
med behovet for, at vi som faggruppe udvikler og kvalifice
rer supervisionsbegrebet gennem forskning for at sikre kva
litet og status fremover.
Helge Rønnestads tidligere nævnte oplæg tog udgangs
punkt i den indtil dato måske allermest ambitiøse under
søgelse af supervision, ”The International Study of the Development of Psychotherapists” (Rønnestad og Orlinsky,
2005). Der er tale om en igangværende multinational un
dersøgelse med 8.500 deltagere, som søger at råde bod på
den manglende viden om betydningen af terapeuters egen
personlige og professionelle udvikling. Undersøgelsen ser
på, hvordan psykoterapeuter udvikler sig gennem deres kar
riere, hvad der er afgørende for denne udvikling, og hvor

dan den personlige udvikling har indflydelse på terapeutens
arbejde og personlige liv.
Undersøgelsen har indtil videre kun haft beskeden dansk
deltagelse. Center for Supervision har imidlertid taget ini
tiativ til at gennemføre undersøgelsen herhjemme med hen
blik på at få belyst de faktorer, der har medvirket til, at dan
ske psykoterapeuter på forskellige karriereniveauer har er
hvervet de færdigheder de har i dag.
Birgitte Petersen, cand.psych., Studielektor, Psykologi,
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Emma Beck, cand.psych., Institut for Psykologi,
Københavns Universitet
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