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Handledarförteckningen är en form av
annonsering
Handledarnamn markerade med *

Tidskriften Socionomens handledarförteckning i psykosocialt arbete är till
stor nytta för alla som söker efter en
lämplig handledare. Och för handledare
som söker nya uppdrag. Vi skickar ut
många tryckta förteckningar varje vecka.
Handledarförteckningen är alltså en
form av annonsering.

Dessa personer är medlemmar i Svensk
Handledarförening i Psykosocialt
Arbete. Kravet för medlemskap är
socionomexamen och sammanhängande handledarutbildning i
psykosocialt arbete, 30 universitetspoäng.

Handledarförteckningen på nätet

Felaktiga uppgifter och ändringar

Handledarförteckningen finns också
tillgänglig på vår hemsida på nätet:
www.socionomen.nu under fliken
Handledarförteckning.

Så snart vi får kännedom om felaktiga
adresser, telefonnummer och andra
uppgifter i förteckningen rättar vi till dem.

Vill du vara med i förteckningen?
För att stå med i Socionomens handledarförteckning måste du ha akademisk
utbildning.
På vår hemsida www.socionomen.nu
under fliken Handledarförteckning finns
instruktioner om rubriksättning med
mera. Du får också gärna höra av dig till
Åsa Bjerkesjö per e-post
asa.bjerkesjo@akademssr.se eller
telefon 08-617 44 28 för att få hjälp.
Entréavgift och årlig avgift
Nya handledare presenteras
regelbundet i Tidskriften Socionomen.
När införande i Socionomen skett
skickar vi en faktura på 500 kronor.
Därefter kostar det 300 kronor per år att
finnas med i handledarförteckningen.
Avgiften faktureras.
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Ni som vill göra ändringar i förteckningen, hör av er till Åsa Bjerkesjö
per e-post asa.bjerkesjo@
akademssr.se
Om ni har synpunkter på förteckningen,
skriv gärna några rader till redaktionen,
fax nr 08-617 44 40 eller e-post
lena.engelmark@akademssr.se
Varje handledare svarar själv för de
uppgifter som finns i förteckningen.
Reviderad 7 juli 2010
Handledare i förteckningen är inte
automatiskt godkända som handledare av
Nämnden för Socionomauktorisation. För
att bli auktoriserad socionom krävs 100
timmars handledning. Handledning är
godkänd om handledaren har genomgått
sammanhållen handledarutbildning i
psykosocialt arbete på universitet eller
högskola, om lägst 30 högskolepoäng.
Annan handledarutbildning kan godkännas
efter prövning, om nivå, omfattning och
inriktning bedöms likvärdig.
För ytterligare information:
www.socionomauktorisation.se
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Ingrid Ahnér *
Fil kand (pedagog och
beteendevetare)
Sankt Eriksgatan 2,
112 39 Stockholm
Telefon 08-30 98 01,
070-797 20 90
E-post
ingrid.ahner@telia.com
Handledarutbildning: 30 p
vid Ersta Sköndal högskola,
psykosocial handledning
och konsultation.
Annan relevant
kompetens: Fil kand med
psykologi och pedagogik.
Steg-1-utbildning. Högskoleadjunkt med specialisering
på samtal, grupp, vägledningsmetodik och handledarutbildning.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom skola,
socialtjänst, sjukvård,
rehabilitering, arbetsförmedling, försäkringskassa, såväl i grupp som
enskilt. Chefshandledning.
Tar även uppdrag inom
utbildning, teamutveckling,
konflikthantering, vägledning.
Övrigt: Har egen konsultverksamhet sedan 1990 –
Ingrid Ahnér Personalutveckling – med uppdrag
inom såväl offentlig som
privat verksamhet. Gedigen
handledarerfarenhet från
ovanstående områden.
Egen kursverksamhet: ”Att
vägleda sig själv – och
andra” tillsammans med
Inga Olsson. Professionell
utveckling i grupp för trötta
människoarbetare.
”Experimentverkstad”
tillsammans med Axianne
Gerdman för erfarna
handledare. Författare till
Handbok om handledning,
Trinom förlag, 2001,
www.trinom.se.

Ann-Sofie Andersson
Auktoriserad socionom, leg.
psykoterapeut i familjeterapi
Enskilda Familje- och
Tonårsbyrån, Norra
Källgatan 29
722 11 Västerås
Telefon 021-12 21 66
Fax 021-14 49 98

terapeutiskt arbete med
vuxna samt barn, tonåringar
och familjer inom BUP.
EMDR-terapeut. Erfarenhet
som teamchef, utbildare och
projektledare. Lång erfarenhet som handledare inom
flera verksamhetsområden,
bl a socialtjänsten, U-mottagning, behandlingshem/
behandlingsverksamhet i
öppenvård, skola/förskola
och habilitering.

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 1988.
Lärar- och handledarutbildning i psykoterapi med
familjeinriktning 1999.

Yvonne Andersson

Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut 1990. Auktoriserad
familjerådgivare. Arbetat
inom socialt arbete sedan
1970 och som handledare
sedan 1982.

Telefon 08-750 86 64,
0702-50 87 37

Önskad typ av uppdrag:
Process-, metod- och
ärendehandledning i psykoterapi och psykosocialt
utrednings- och behandlingsarbete. Individuell eller
grupphandledning, gärna
med olika professionell
inriktning.

Önskad typ av uppdrag:

Övrigt: Egen företagare
sedan flera år inom fältet för
psykoterapi, handledning
och konsultation. Uppdrag
gällande organisationsutveckling, bl a teambildning, P-grupp, konfliktbearbetning och/eller
kommunikations-/samarbetsproblem.

Britt Andersson *
Handledare i psykosocialt
arbete, socionom, fil mag
Stuserödvägen 21,
457 95 Grebbestad
Telefon 0525-121 14,
0702-65 91 08
E-post
britt.andersson@telia.com
Handledarutbildning 30 p
vid Göteborgs Universitet
1988-1989. Har kontinuerligt
haft handledningsuppdrag
sedan dess, periodvis på
heltid.
Önskad typ av uppdrag:
Handleder nu inom socialtjänst, skola, habilitering,
ungdomsboende, familjehemsverksamhet, projekt
samt chefer. Har ibland
Framtidsverkstäder.
Övrigt: Har arbetat många
år inom socialtjänsten och
kortare perioder inom t ex
barnpsykiatri. Arbetade
under några år vid en FoUverksamhet med metodutveckling, utvärdering,
projekthandledning och
forskningsuppgifter.

E-post ann_sofie_
andersson@hotmail.com

Britt-Marie Andersson *

Handledarutbildning i
Psykoterapi 30 p, SAPU:s
Handledar- och Lärarutbildning

Socionom, leg psykoterapeut
Norsgatan 17,
793 30 Leksand

Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet av psyko-

Telefon 0247-151 95
(telefonsvarare)

Psykosocial och psykoterapihandledning.

Natasja Andersson
Fil. Mag. i Socialt arbete
2005, Handledare i
psykosocialt arbete 2007,
Social omsorgs utbildning
1995
Råsundavägen 111, 2tr,
169 50 Solna
Telefon 08-628 50 35,
073-705 75 58
E-post natasja.andersson@
socarb.su.se
Handledarutbildning:
Handledningens metodik i
socialt arbete 45 hp, vid
Stockholms Universitet
under 2006-2007.
Annan relevant
kompetens: Jag har arbetat
som hemtjänstassistent,
biståndshandläggare och
chef inom äldreomsorgen
efter min grundexamen i
social omsorg 1995. Från
och med 2004 arbetar jag
som lärare vid institutionen
för socialt arbete vid
Stockholms Universitet. Jag
har gått och går kontinuerligt
ledarutbildningar i forumspel, improvisationsteater
och psykodrama och är
utbildad framtidsverkstadsledare. Jag har mellan åren
2002-2007 även arbetat
med projekt och skrivit
rapporter gällande samverkan mellan kommun och
landsting. Den kunskapen
använder jag i uppdrag jag
får från kommuner,
landsting och privata aktörer
inom socialt arbete.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning, processhandledning, utvecklingsuppdrag samt uppdrag
gällande samarbete och
samverkan.
Övrigt: Ta kontakt med mig,
så arbetar vi fram ramarna
för det arbete som passar
din arbetsgrupp.

Auktoriserad socionom
Ringstedsgatan 13
168 48 Kista

E-post
yvonneandersson@
bredband.net
Handledarutbildning:
Handledningens metodik I
psykosocialt arbete 45 p vid
Socialhögskolan
Stockholms Universitet
under 2006-2007.
Annan relevant
kompetens:
Socionomexamen 1980.
Kurser inom
Socialhögskolans
Magisterutbildning;
Yrkesroll, ledarskap och
Organisation,
Vidareutbildning Socialt
behandlingsarbete och
handledning, motsvarande
steg 1 kompetens.
Utvärdering och
utvecklingsarbete.
Utbildningar inom
tydliggörande pedagogik för
personer med
neuropsykiatriska
funktionshinder som
autismspektrumtillstånd och
adhd.
Gruppledarutbildningar inom
Cope och Parenttraining för
föräldragrupper.
Orienteringskurs Kognitiv
terapi. Mindfulnesskurs.
Lång erfarenhet som
socionom inom kommunaloch landstingsverksamhet,
med olika arbeten inom
socialtjänst och habilitering.
Under senaste åren och
pågående med inriktning
Neuropsykiatri samt
Barnpsykiatri.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning för personal
inom skola och socialtjänst.
Med min kompetens utifrån
neuropsykiatri handleder jag
gärna personal inom
särskilda verksamheter
riktade till barn och
ungdomar med
funktionshinder som
aspergers syndrom och
adhd. Då jag har lång
erfarenhet av
familjestödjande arbete,
handleder jag utifrån
helhetsperspektiv på
barnets situation. Jag är
också öppen för
handledningsuppdrag för
personal på verksamheter
riktade till vuxna personer
med funktionshinder.

E-post bm@asonpson.net
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Marie Andrée
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Andrée & Partner AB
Klara Norra Kyrkogata 17,
111 22 Stockholm
Telefon 08-24 59 55
Fax 08-21 65 30
E-post
andreepartnerab@telia.com
Handledarutbildning:
Lärar- och handledarutbildning i psykoterapi
Annan relevant
kompetens: Min handledning är godkänd av
nämnden för Socionomauktorisation. Specifik och
mångårig erfarenhet inom
alla former av missbruk och
beroendeproblematik samt
kriminalitet.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom socialtjänstens samtliga grupper
inom Individ och familj.
Socialpsykiatri. Beroendemottagningar. Behandlingsinstitutioner. Grupper och
enskild handledning. Chefshandledning.
Övrigt: Erfaren handledare
sedan 1985 i kommuner och
landsting. Har eget aktiebolag, Andrée & Partner AB.

Pia Aronsson
Socionom, fil mag
Torp 2, 775 96 Krylbo
Telefon 0226-108 00,
070-55 77 559
Fax 0226-108 02
E-post pia.aronsson@
ebox.tninet.se
Annan relevant
kompetens: Master of
Science in Social Work.
Forskarutbildning i socialt
arbete.
Önskad typ av uppdrag:
Ärendehandledning inom
kommunal socialtjänst
individ- och familjeomsorg
samt äldre- och handikappomsorg. Projekthandledning
och handledning för en
reflektiv praktik. Personalgrupphandledning för att
arbeta med det sociala
arbetets värdegrund, teori
och praktik.
Övrigt: Jag vill definiera
socialt arbete som ett
förändringsarbete bland
individer, familjer och
grupper av människor i
lokalsamhället utifrån
handlingsprinciper som
empati och participation och
utifrån en teoretisk bas med
psykodynamisk teoribildning
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i kombination med ekologisk
systemteori och nätverksteori. Jag är intresserad av
att tillsammans med deltagare från en arbetsplats
skapa en reflektiv praktik där
moderna teorier i socialt
arbete kan fördjupa den
erfarenhetsbaserade
kunskapen från den rika
praktiken.

Maria Arvidsson
Socionom, leg psykoterapeut
Stora Torget 1,
572 31 Oskarshamn
Telefon 070-510 76 42
E-post:e.maria.arvidsson@
telia.com
Handledarutbildning:
Lärar- och handledarutbildning, 30 p, Linköpings
universitet.
Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut i KBT. Auktoriserad
av SFKBT (Sv. föreningen
för kognitiva och beteendeinriktade terapier).
Annan relevant
kompetens: Arbete inom
socialtjänst 10 år, barn- o
ungdomspsykiatri 15 år,
vuxenpsykiatri 8 år. Egen
verksamhet med
psykoterapi enskilt och i
grupp, parsamtal, coachning
samt handledning sedan
2001.
Önskad typ av uppdrag:
Ärende-, process- och
metodhandledning i grupp
eller enskilt. Utbildningshandledning, chefshandledning/coachning.
Övrigt: ACT, Bild, DBT,
MBCT, Mindfulness.

Annette Aspered
Leg psykolog, leg barn- och
ungdomspsykoterapeut
(Ericastiftelsen), steg 1 KBT,
aukt socionom
Långsjövägen 40,
125 30 Älvsjö
Telefon 08-999 789,
073-688 05 16
E-post info@
amapsykologmottagning.se
Handledarutbildning:
Grupphandledareutbildning.
Master i socialt arbete.
Annan relevant
kompetens: Lång erfarenhet av handledning inom
skola och socialtjänst.
Erfarenhet från invandrartäta
områden samt handledning
till grupper som arbetar med
ungdomar med behov av

särskilt stöd. Har även
erfarenhet av döva och
hörselskadade. Arbetat inom
socialtjänst, skola, psykiatri,
BUP och vuxenpsyk samt
privat som privatpraktiserande terapeut och
handledare.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom socialtjänsten, skola, förskola,
behandlingshem, habilitering. Kan även ta utredningsuppdrag, psykologbedömningar inom socialtjänst eller utvecklingsbedömningar inom skola,
barnomsorg.
Övrigt: Arbetar även med
utbildning, företrädesvis
inom området barn- och
ungdom.

Lennart Axelsson
Socionom, handledare,
psykoterapiutbildad
Axelssonhandledning AB,
Långgårdsgatan 1,
211 21 Malmö
Besöksadress: Djäknegatan
15, 2 tr, Malmö
Telefon 040-12 63 28,
0709-21 26 00
E-post
axelsson.handledning@
telia.com

familjediagnostik (50t),
familjeterapi och nätverksarbete (116t). Fördjupade
studier i KBT, neuropsykiatriska funktionshinder,
utvecklingspsykologi och
borderline.
Önskad typ av uppdrag:
Inom socialt behandlingsoch utredningsarbete,
ungdomsinstitutioner,
skoldaghem, vård och
omsorg och Institutionen för
utredning av familjer, barn
och ungdomar. Verksamhetsområde: Skåne,
Blekinge, Småland och
Halland. Vid större uppdrag
hela Sverige.

Håkan Benjaminsson *
Socionom, certifierad
organisationskonsult och
auktoriserad
familjerådgivare
Rosenborgsgatan 15,
561 31 Huskvarna
Telefon 070-49 123 45
E-post hakan@benjamin.se
Hemsida www.benjamin.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, 30
poäng.

Hemsida
axelssonhandledning.se

Annan relevant
kompetens: Certifierad
organisationskonsult och
auktoriserad familjerådgivare.

Handledarutbildning:
Godkänd som handledare
av Nämnden för Socionomauktorisation.

Önskad typ av uppdrag:
Organisation och ledarskap,
grupp och individ, arbetsledare/chefer.

Annan relevant
kompetens: Psykoterapiutbildning.10 års yrkeserfarenhet inom socialtjänst.
Jag har arbetat på heltid
som handledare i egen regi
sedan 1988, främst med
socialarbetare inom
socialtjänsten men även
inom ungdomsinstitutioner,
hvb-hem och skoldaghem,
vård och omsorg, LSS,
boendestöd, motivationsboende för missbrukare med
flera diagnoser, Institutionen
för utredning av familjer,
barn och ungdomar, kyrkliga
församlingar. Jag handleder
även advokater som arbetar
med humanjuridik. Arbetar
psykoterapeutiskt med
grupper, familjer, par och
individer.
Övrigt: Jag arbetar utifrån
olika förklaringsmodeller och
tillämpningar. Utbildad i
transaktionsanalys (760t) en
integration av i huvudsak
psykodynamiskt tänkande
med inslag av systemteori,
familjeterapi, kognitiv teori
och korttidsterapi. Utbildad i

Mona Berg
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Landalabergen 39,
411 29 Göteborg
Telefon 031-18 79 74,
031-81 20 14
E-post
mona.e.berg@telia.com
Önskad typ av uppdrag:
Konsultations- och handledningsuppdrag enskilt eller i
grupp. I grundskola, barnomsorg, komvux, SFI, dagcenter, habilitering, BVC,
primärvård, flyktingverksamhet, ungdomsmottagning.
Vuxenpsykiatri. Psykosvård.
Övrigt: Hela Västra
Götalandsregionen och
Halland.

Ellinor Berglund
Auktoriserad socionom,
handledare, grundläggande
psykoterapiutbildning (steg
1)
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Snickaregatan 7

eva_bergqvist@telia.com

451 44 Uddevalla

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 30 p.
Institutionen för socialt
arbete, Göteborgs
universitet.

Telefon 0705-836480
E-post: ellinor.berglund@
vgregion.se
Handledarutbildning:
psykosocialt arbete vid
Göteborgs Universitet, 45 p
Önskad typ av uppdrag:
Handledning i grupp eller
individuellt inom det
psykosociala arbetsområdet.
Övrigt: mångårig erfarenhet
av psykosocialt arbete inom
barnomsorg, skola,
institution,
ungdomsmottagning,
psykiatri och kriminalvård.

Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet av psykosocialt
och psykoterapeutiskt
arbete inom socialtjänst
samt Barn- och
ungdoms-psykiatri. Lång
erfarenhet av arbete med
flyktingfamiljer, psykoterapeutiskt arbete med tonåringar samt handledning av
framför allt familjehem, men
även andra yrkesgrupper.
Önskad typ av uppdrag:
Öppen för förslag.

Gustaf Berglund
Aukt socionom, leg
psykoterapeut, handledare
Interloquium, Hagagatan 43,
793 30 Leksand och
N Källgatan 29,
722 11 Västerås

Clas-Göran Bergström *

Telefon/fax 0247-16 12 81,
0708-47 04 81

E-post
cgbergstrom@telia.com

E-post gustaf.berglund@
interloquium.com

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, tre
terminer, Institutionen för
socialt arbete, Göteborgs
Universitet.

Hemsida
www.interloquium.com
Handledarutbildning
Psykosocial handledning
och konsultation 30p,
Högskolan i Gävle
Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut med familjeterapiinriktning. Pågående
orienteringsutbildning i
kognitiv beteendeterapi.
Önskad typ av uppdrag:
Har handlett inom psykiatri,
somatik, socialtjänst och
skola. Intresserad av
liknande uppdrag,
företrädesvis i Dalarna och
Mälardalen.
Övrigt: Drygt 30 års yrkeserfarenhet från vuxenpsykiatri, barnpsykiatri och
hjärnskaderehabilitering och
primärvård samt egen verksamhet. Frilansskribent, bl a
i Socionomen. Har också
undervisat på högskolenivå i
familje- och nätverksterapeutiskt synsätt samt
socialt arbete.

Eva Bergqvist *
Socionom, leg psykoterapeut med kognitiv
inriktning
Boråsgatan 14,
432 40 Varberg
Telefon 0340-168 72,
070-73 811 23
E-post

Fil kand
Dr Westrings gata 7 C,
413 24 Göteborg
Telefon 031-82 39 54

Annan relevant
kompetens: Psykodramautbildning. Utbildning i
systemiskt arbete i familjer
och organisationer.
Övrigt: Egen firma. Även
utbildnings- och konsultuppdrag inom kommunikation, konflikt- och stresshantering, ledarutveckling
och teamträning. Över 20
års erfarenhet av individ-,
grupp- och organisationsutveckling.

Ulrika Bertilsson
Familjeterapeut, leg.
Psykoterapeut,
psykoterapihandledare
Spaldingsgatan 1
412 59 Göteborg
Telefon 0707-35 36 58,
031-16 73 01 (sekr.)
E-post befo.hb@swipnet.se
Handledarutbildning:
Utbildning i
handledningsmetodik vid
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
Göteborg, 1999-2000.
Handledar- och
lärarutbildning i psykoterapi,
30 p, inriktning: uttryckande
konst/icke verbala
terapiformer samt
gruppanalytiska perspektiv
vid Expressiv Arts &
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Psykoterapisällskapet
Stockholm, 2006-2008.

Gunilla Bjurvald

Annan relevant
kompetens:

Fil kand, beteendevetare
Torsten Alms gata 88,
126 51 Hägersten

Leg. psykoterapeut sedan
1992, med
familjeterapeutisk/systemisk
inriktning. Erfarenhet från
miljö- och gruppterapi,
krisinterventioner såväl
individuellt som i
familjeterapi inom
vuxenpsykiatri i 20 år.
Kontinuerligt arbetat som
handledare sedan 1998,
inom skolförvaltning
(specialpedagoger, lärare,
skolkuratorer,
stöd/resursteam,
skoldaghem) ,
behandlingspersonal inom
BUP- och vuxenpsykiatri,
socialtjänsten (socialkontor,
personal vid kriscentrum och
behandlingshem,
resursteam/boendestöd,
personal vid
missbrukssektion),
personal/chefer inom
äldreomsorg, frivilliga
institutioner. Har erfarenhet
som utbildare i familjeterapi
vid Göteborgs
Socialpsykologiska Institut
AB utifrån ett
interaktionistiskt och
systemiskt synsätt. Jag har
ett salutogent och
systemiskt synsätt, ser
därmed resurser och
möjligheter, både individuellt
såväl som i relationer.

Telefon 08-645 85 87,
076-76 86 966
E-post
gunilla.bjurvald@telia.com
Handledarutbildning:
IKM/Socialstyrelsen, 3
terminer 1992-93 motsvarande grupphandledarutbildningen för skolan i
KSL:s regi.
Annan relevant
kompetens: Lång erfarenhet av psykosocialt arbete
med barn, ungdomar och
deras familjer som socialsekreterare och
arbetsledare inom
socialtjänsten. Utbildning i
systemiskt familjearbete.
Erfarenhet av att initiera och
leda projekt ihop med skola,
förskola, bvc,
fritidsverksamhet och polis.
Handlett grupp och individuellt inom socialtjänst,
skola, kriminalvård.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning i grupp eller
individuellt inom socialtjänst,
skola, vård och omsorg.
Handleda projektgrupper
eller arbetsledare. Mentorskap och coaching inom
ovannämnda områden.

Önskad typ av uppdrag:

Maria Blomgren

Yrkesroller som har en mer
pedagogisk inriktning.
Kriscentra.
Metod/processhandledning i
behandlingsarbete/familjeter
api. Är som handledare mån
om att fokusera på
mötet/interaktionsprocessen
mellan den handledde och
klienten. Är även mån om
att förtydliga uppdraget och
sammanhangsmarkering,
skapa processer som
möjliggör:-> reflekterande <> ett lärande <->agerande.
Använder de
handledningsmetoder som
passar uppdraget och
gruppen bäst, strävar efter
ett reflekterande
förhållningssätt för att
uttrycka implicita processer
explicit, som symbolkort,
bildskapande, rollspel,
reflekterande team.

Socionom
Fågelvägen 20,
461 44 Trollhättan

Övrigt:
Är delägare av
Familjeterapeuterna
Korsvägen AB med lokaler i
Johannebergs Landeri i
Göteborg där jag arbetar
som handledare,
familjeterapeut, konsult och
utbildare.

Telefon 0520-42 88 62
(kvällstid), 0709-10 76 46
E-post maria.blomgren@
glocalnet.net
Handledarutbildning: 2årig handledarutbildning på
systemisk/interaktionistisk
grund.
Annan relevant
kompetens: 2-årig
utbildning i interaktionistiskt
förändringsarbete, auktoriserad socionom, 20 poäng
sexologi, grunder i familjeterapi och nätverksarbete. 1
års utbildning i metoden
KBT samt 1 års uppdragsutbildning i teori och
ungdomsfrågor.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning i grupp eller
individuellt inom det
psykosociala arbetsfältet
samt inom vård och omsorg.
Inom Västra Götalands län.
Övrigt: Mångårigt psykosocialt arbete med ungdomar. Är delägare i
Trestads
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handledningsinstitut
tillsammans med Mikael
Johansson.

Erik Bohlin
Socionom, leg
psykoterapeut
Psykoterapiverksamheten
PUH HB, Centralstation, 1
tr, 803 11 Gävle
Telefon 026-10 11 03,
070-565 27 31
Fax 026-12 30 31
E-post erikbohlin@telia.com
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 1987.
Lärar- och handledarutbildning i psykoterapi
1997.
Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut 1992. Privatpraktiserande på heltid
sedan 1995. Diverse
vidare-utbildningar inom
system- och psykodynamisk
teori och metod.

Telefon/fax 018-29 30 90
och 018-24 46 61,
0708-24 87 70

ramavtal med
Kommunförbundet Skåne.

Socionom, leg psykoterapeut
Kopparvägen 45 C,
907 50 Umeå

E-post ulla.backmark@
konfliktochutveckling.se

Ebba Casslén
Karlsson *

Hemsida www.konfliktoch
utveckling.se

Telefon 090-19 17 10,
090-19 81 58

Handledarutbildning vid
S:t Lukasstiftelsen, Uppsala

Socionom, leg psykoterapeut
Kuttergatan 6 D,
426 76 Västra Frölunda

E-post
kristina.brostrom@telia.com

Annan relevant
kompetens:
Arbetslivsinstitutets vidareutbildning för beteendevetare. Systemteoretisk
nätverksutbildning i tre steg.
Samarbetar med konfliktforskare vid Göteborgs
Universitet.

olika kulturer.

Kristina Broström

Handledarutbildning i
psykoterapi, 20 p, Umeå
Universitet.
Annan relevant
kompetens:
Gruppsykoterapeut.
Symbol-dramaterapeut.
Önskad typ av uppdrag:
Psykoterapihandledning
samt handledning till
familjerådgivare och andra
yrkes-/arbetsgrupper.

Jakob Carlander
Carina Buvik

Önskad typ av uppdrag:
Psykosocial och psykoterapihandledning.

Aukt socionom, leg psykoterapeut
Mottagning: Risling
Partners, Kindstugatan 1,
111 31 Stockholm

Charlotte Broms

Telefon 070-736 08 29

Socionom, leg
psykoterapeut, dipl
psykosyntesterapeut
Breitenfeldtsgatan 7,
115 24 Stockholm

E-post
carina.buvik@telia.com

Telefon 08-660 71 27
E-post charlotte@broms.biz
Handledarutbildning:
Påbyggnadskurs vid Family
Therapy Institute of California (innan svensk dito
fanns). Psykosyntesakademin, Stockholm.
Annan relevant
kompetens: Individ, gruppledare, avslutande projektledare Ersta diakoni efter
flodvågskatastrofen.
Familje- och organisationskonstellationer enligt B.
Hellinger. Utbildad vid
Mind/Body institutet i s k
”wellness” samt systemisk
familjeterapi hos K. Tomm i
Calgary.
Erfarenhet: Lång erfarenhet
som sjukhuskurator. Utbildat
och handlett sedan 1993
inom socialtjänsten, sjukhus
och kriminalvård. Konsult till
chefer/fackföreningsrepresentanter vid fabriksnedläggning.
Önskad typ av uppdrag:
I områden enligt ovan.
Specialintressen:
Förändringsarbete.
Psykosomatik. Systemisk
korttidsterapi. Arbeta med
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Önskad typ av uppdrag:
Handledning Individ – grupp
– organisation. Special:
Kommunikationsutveckling,
konflikthantering.

Hemsida: www.risling.se
Handledarutbildning: 1 år,
Sköndal och Konsult/
organisation och ledarskapsutbildning, 2 år, Risling
Partners.
Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut med kognitiv
inriktning. Vidareutbildning i
bl a systemisk terapi,
familjeterapi och nätverk.
Yrkeserfarenhet från
familjebehandling och
kliniskt arbete på BUP.

Legitimerad psykoterapeut,
teologie licentiat
LJ Carlander AB,
Skyttegatan 2 A,
582 30 Linköping
Telefon 013 – 27 32 93
E-post
jakob.carlander@telia.com
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, arbetsledning.
Annan relevant
kompetens:
Psykoterapeutexamen. Har
erfarenhet från handledning
med kuratorer i primärvård,
bistånds-, LSS-handläggare,
socialsekreterare, enhetschefer.

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, 30 p,
Göteborgs Universitet.
Annan relevant
kompetens: Familjeterapiutbildning 60 poäng, 25 års
erfarenhet av behandlingsarbete inom barnpsykiatri
och socialtjänst. Två års
socialt arbete i utvecklingsland. Kunskapsutveckling
rörande barn till psykiskt
sjuka föräldrar. Mångårig
erfarenhet av handledning
av yrkesverksamma samt av
utbildningshandledning.
Lärare och handledare i
psykosocialt arbete vid
Göteborgs Universitet,
Inst Soc Arb.
Önskad typ av uppdrag:
Önskar handleda grupper
inom olika verksamhetsområden relaterade till
socialt arbete och familjearbete.

Agneta Castenberg

Önskad typ av uppdrag:
Se ovan.

Ulla Carnehult

186 41 Vallentuna
Telefon 070-529 29 07
E-post
agneta.castenberg@fkc.se

Socionom, leg.
Psykoterapeut
Kaprifolgatan 11
213 62 Malmö

Övrigt: Erfarenhet av
handledning sedan 1992
inom bland annat socialtjänst, socialpsykiatri, skola,
barnomsorg, försäkringskassa och BUP.

Handledarutbildning:

Ulla Bäckmark

E-post ebback@gmail.com

Auktoriserad socionom,
familjeterapeut, lösningsinriktad handledare
FKC AB, Familjerådgivning,
Konsultation, Coaching
c/o Castenberg
Bergvägen 20 A

Önskad typ av uppdrag:
Individual och grupphandledning inom psykosocialt och
psykoterapeutiskt arbete.
Gärna grupputveckling,
teambuilding samt
chefsstöd/coaching.

Aukt socionom/
beteendevetare
AB Konflikt & Utveckling
Ulla Bäckmark,
Swedenborgsgatan 36 A,
753 35 Uppsala

Telefon 0707-200 294

Hemsida www.fkc.se,
www.solworld.org

Telefon 0702-929971
E-post
ulla.carnehult@atline.se
Steg 1 och steg 2 med
familjeterapeutisk inriktning.
Annan relevant
kompetens:
Lösningsfokuserad metod,
salutogenes, familjearbete,
parsamtal, missbruksarbete
och ungdomsarbete.
Önskad typ av uppdrag:
Socialt arbete, familjearbete,
behandling, ungdomsarbete,
missbruk, psykiskt
funktionshindrade. Har

Handledarutbildning:
Socionomutbildning (auktoriserad), familjeterapiutbildning, lösningsinriktad
utbildning.
Annan relevant
kompetens: Utbildat och
handlett sedan 1989,
godkänd handledare för
auktorisation. Tvåårig
utbildning i familjebehandling på systemteoretisk grund. Utbildad i
fem olika omgångar i den
lösningsinriktade korttidsterapimodellen på BFTC för
Steve de Shazer och Insoo
Kim Berg i Milwaukee USA.
Önskad typ av uppdrag:
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Alla typer av uppdrag som
önskar lösningsinriktad
handledning.

Lena Cederlund
Socionom, handledare
Neptunistigen 4A,
165 71 Hässelby
Telefon 08-739 22 04
(hem), 08-16 32 35 (arb)
E-post lena.cederlund@
socarb.su.se
Utbildning: Auktoriserad
socionom, handledarutbildning 30 poäng samt
handledarutbildning med
inriktning studie-praktik 10
poäng vid Socialhögskolan
Stockholm.
Övrigt: Mångårig erfarenhet
av psykosocialt arbete inom
socialtjänst, frivilligt socialt
arbete, pedagogiskt arbete
samt utbildningshandledning.

Rita Christensen
Fil.kand, aukt. socionom
Högbergsgatan 18,
116 20 Stockholm
Telefon 08-716 16 21,
0708-72 01 40
E-post
rita.christensen@telia.com
Annan relevant
kompetens: Genomgått S:t
Lukas handledarutbildning i
psykosocialt arbete, omfattning tre terminer. Godkänd
handledare för de socionomer som önskar söka auktorisation. 25 års erfarenhet av
socialt arbete inom socialtjänsten och i privat regi.
Lång erfarenhet av uppdragsutbildningar för stora
och små grupper inom
socialtjänsten, kriminalvården och missbrukarvården. Arbetar psykosocialt
med individer och familjer
med främst missbruksproblematik. Handledningsuppdrag inom socialtjänst,
institutioner och liknande
verksamheter. Har haft
grupper i handledning sedan
1989.
Önskad typ av uppdrag:
Grupp och individuell
handledning inom socialtjänst, missbrukarvård och
kriminalvård. Handleder
också gärna familjehem.
Övrigt: Är i min handledning
fokuserad på barnperspektiv, även vid handledning
kring vuxna klienter. Är
familje- och nätverksorienterad.

Lotta Clemmedsson
Socialpedagog
Utövägen 38,
130 54 Dalarö
Telefon 073-94 37 590
E-post a46735208061@
3mail.se
Handledarutbildning
Handledningens metodik i
soc arbete 30p, Socialhögskolan Stockholm
Annan relevant
kompetens:
SocialpedagogVårdhögskolan 100p, socped påbyggnads utbVårdhögskolan 20p,
Magisterkurser: psykodrama
5p, parrelationer 10p,
samhällsteorier 5p,
Socialhögskolan Stockholm.
Steg 1 grundläggande
psykoterapiutbildning (barn
och ungdom).
Önskad typ av uppdrag
Grupphandledning för
personal inom socialtjänst,
landsting-institution öppenvård, boendestödjande
verksamhet, missbruksvårdpsykvård. Föräldrastöd.

Stefan Dahlberg
Socionom
Stefan Dahlberg &
Competens-compagniet AB,
Starrängsringen 8,
115 50 Stockholm
Telefon 070-621 0 622
Fax 08-664 25 76
E-post stefan.cc@chello.se
Handledarutbildning:
Utbildad handledare i
lösningsfokuserat
arbetssätt. Utbildat
handledare sedan 1990 i
teambuilding/ lagutveckling
samt krishantering/debriefing.
Konsultutbildning i
organisationspsykologi.
Annan relevant
kompetens: Ledarskap/
chefsutveckling,
team/grupputveckling,
debriefing, konsultutveckling.
Önskad typ av uppdrag:
Se ovan.

Ann-Christin Dandanell
Socionom, leg
psykoterapeut
Mottagning: Norra Liden 9,
411 18 Göteborg
Bostad: Nyhagen 5,
427 35 Billdal
Telefon 031-91 22 10,
0708-28 86 65
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Handledarutbildning:
Socialhögskolan, Göteborg,
1983.
Annan relevant
kompetens: Gruppterapiutbildning. Handledare i
utbildningar för metod- och
processhandledare.
Önskad typ av uppdrag:
Processhandledning utifrån
ett psykoanalytiskt
tänkande. Uppdrag vid
arbetsplatser, där psykosocialt behandlingsarbete
bedrivs. Exempelvis socialkontor, skolor och sjukhus.
Handledning av familjehemsföräldrar, handledning
på handledning, handledning av arbetsledare.
Övrigt: Ingår som handledare i steg 1-utbildningar,
vidareutbildningar för
socionomer. Är föreläsare i
utbildningar rörande ”barn
som far illa”, bemötandeprocesser.

Vanja Davidsson
Socionom, leg psykoterapeut, licentiatexamen i
medicinsk vetenskap
Triandria, Gransätragränd
39, 1 tr ned, 1
27 36 Skärholmen
Telefon: 070-312 76 55
E-post: vanja.davidsson@
bredband.net
Hemsida www.triandria.se
Handledarutbildning:
Handledar- och lärarutbildning i kognitiv
psykoterapi, 30 poäng,
Umeå Universitet.
Annan relevant
kompetens: Auktoriserad
av Svenska föreningen för
kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT).
Påbyggnadslinjen Fortbildning i socialt behandlingsarbete, 2 betyg i Social
metodik samt Missbruksproblem, 20 poäng. Drygt 20
års erfarenhet från landstingets psykiatri- och
beroendevård och flerårig
erfarenhet av att arbeta med
utmattningssyndrom.
Önskad typ av uppdrag:
Grupp- och individhandledning där intresse finns för
metodutveckling med kognitiva och beteendeinriktade
interventioner. Coaching av
arbetsledare och chefer. Det
geografiska arbetsområdet
är hela landet om
kommunikationerna är bra.
Övrigt: Har företaget
Triandria sedan 1999 och
arbetar med kognitiv psykoterapi & handledning &

utbildning. Mina tidigare och
pågående uppdrag rör personal inom psykiatrin och
beroendevården, socionomer verksamma vid
sjukhus och vid vårdcentraler, personal inom
kommunens missbruksvård,
personal inom kriminalvårdens frivård samt inom
polisen. Jag handleder
psykoterapistuderande och
dem som efter den grundläggande utbildningen
behöver ha psykoterapihandledning.

Rita De Luca Nielsen
Socionomexamen 1992.
Vidareutbildad som
familjeterapeut steg 1 samt
leg. psykoterapeut med
inriktning familjeterapi steg
2.
Kaprifolgatan 11
213 62 Malmö
Telefon 0709-43 57 50
E-post
Rita.deluca.nielsen@atline.s
e
Handledarutbildning:
SOA 252. Det sociala
arbetets
handledningsmetodik 10 p.
Lunds universitet 2006.
Annan relevant
kompetens:
Mångårig utbildning i
lösningsfokuserad metod
integrerad med en
salutogen, systemisk grund.
Handledare sedan flera år
tillbaka för personalgrupper
inom offentlig sektor och
Röda Korset. Är listad som
handledare på
kommunförbundets
upphandlade
handledningstjänster.
Egen lång
arbetslivserfarenhet av
behandlingsarbete med
enskilda, par, familjer samt
kriminella, vuxna
missbrukare och ungdomar i
Malmö kommun. Arbetat ett
antal år som
socialsekreterare med barnoch ungdomsutredningar.
Har även erfarenhet av
arbete med ekonomiskt
bistånd. Före
socionomexamen arbetat
som fritidsledare. Erfarenhet
även inom vård och omsorg.
Önskad typ av uppdrag:
Grupp eller individuell
handledning. Process samt
ärendehandledning.
Områden: socialtjänsten,
LSS, skolan, kriminalvården,
Röda Korset, sjukvården,
arbetsförmedlingen,
försäkringskassan,
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chefshandledning. Även
direkt handledning via
video/spegel eller på i förväg
inspelade samtal.

Nanna Ekedahl
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Nanna Ekedahl AB
Vallentinhuset-psykoterapi
Sabbatsbergsvägen 8
113 61 Stockholm
Telefon 0706-27 01 54
E-post Nanna.ekedahl@
vallentinhuset.se
Hemsida
www.vallentinhusetpsykoterapi.se

Önskad typ av uppdrag:
Habilitering, somatisk
sjukvård och primärvård.
Även chefs-handledning.
Övrigt: Arbetar som
föreståndare och familjerådgivare på kyrkans
familjerådgivning i Göteborg
samt med handledning i
egen firma.

Gösta Emtestam
Aukt socionom, fil mag,
aukt familjeterapeut
Ripsavägen 30,
125 41 Älvsjö
Telefon 08-647 30 01,
070-647 47 48

Handledarutbildning: 30 p
vid Ersta Sköndal Högskola
på systemteoretisk grund

Fax 08-647 50 60

Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut med KBT inriktning.
Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) på psykodynamisk grund. Socionomutbildning – sociala linjen.
Utbildning i lösningsinriktad
korttidsterapi. Utbildning i
krisstöd – bearbetande
samtal – debriefing. Vidareutbildning i familjebehandling vid Sköndalsinstitutet.
Arbetar sedan 1993 i egen
regi med enskilda individer,
par, familjer, personalgrupper och chefer.

Hemsida
www.familjeradgivning.nu

Önskad typ av uppdrag:
Handledning, konsultation
eller kris- konflikthantering
av enskilda, grupper och
chefer i psykosocialt eller
psykoterapeutiskt arbete,
gärna med inriktning mot
barn, ungdomar och familjer,
inom privat och offentlig
verksamhet samt organisationer. Insatser vid akuta
kris- eller katastrofsituationer, även med
mycket kort varsel.

Stina Eklund
Socionom, familjerådgivare,
leg psykoterapeut
Salmeniigatan 24,
504 57 Borås
Telefon: 033-10 75 70,
0709-49 57 16,
031-15 53 50 (arb)
E-post: stina.eklund@
boras.bonet.se
Handledarutbildning i
psykosocialt behandlingsarbete 30p, Göteborgs
universitet
Annan relevant
kompetens: Familjeterapi
och parterapi. Systemiskt/
narrativt synsätt.
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E-post
emtestam@telia.com

Handledarutbildning: Fil
mag i socialt arbete 60 p.
Annan relevant
kompetens: 3-årig familjeterapiutbildning på systemisk
grund. 3 års studier på
psykologlinjen. Familjerättssocionom i många år.
Arbetat som handledare och
utbildare i flera år. Extern
utredare. Forskat kring
relationer och familjer.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning och utbildning
för främst familjerättsgrupper. Ärende- och
processhandledning.
Individ-, grupp- och
nätverksperspektiv.
Övrigt: Arbetar tillsammans
med Agnetha Svensson.

Kristina Engman
Socionom, leg psykoterapeut och aukt
familjerådgivare
Villa Solhagen, Nötesjö,
233 91 Svedala
Telefon 040-48 32 38,
0703-69 43 03
E-post kristina@vista.se
Annan relevant
kompetens: Utbildad i
strukturell/strategisk,
systemisk familjeterapi samt
lösningsfokuserat arbetssätt
och nätverkstänkande.
Psykoterapiutbildning, steg
2 med
familjeterapiinriktning.
Arbetat med handledning
och utbildning sedan 1987
med framför allt lösningsfokuserad inriktning. Bred
erfarenhet som handledare
inom de flesta områden som
socialtjänst, familjerådgivning, sjukvård, kriminal-

vård, missbruksvård, skola,
studenthälsovård, habilitering, diakoniverksamhet,
chefshandledning samt
diverse projekt.

socialt arbete, 45 hp (Vid
Institutionen för Socialt
arbete, Stockholms
universitet, avslutad år
2010)

Önskad typ av uppdrag:
Handledningsuppdrag av
olika slag inom ovanstående
områden.
Har ramavtal med
Kommunförbundet Skåne.
Är godkänd handledare för
socionomauktorisation.

Annan relevant
kompetens: Psykosocialt
arbete, 45 hp (vid
Institutionen för Socialt
arbete, Stockholms
universitet, avslutad år
2008)

Tina Eriksson
Socionom
Ljusstöparegatan 7,
412 61 Göteborg
Telefon 031-81 25 30,
0704-56 77 35
E-post tina.eriksson@
humanresource.se
Annan relevant
kompetens: Beteendevetare, organisationskonsult.
Registrerad psykoterapeut
enligt United Kingdom
Council for Psychotherapy
UKCP. Har mångårig
erfarenhet av psykoterapi
enskilt, handledning och
grupper i personlig utveckling. Är diplomerad Gestaltpsykoterapeut vid GestaltAkademin i Skandinavien
och arbetar som lärare
sedan 20 år tillbaka vid
Gestalt-Akademins 4-åriga
utbildningar Master of
Science in Gestalt Psychotherapy. Innehar Handledarekompetens enligt
Nämnden för Socionomauktorisation. Doktorand vid
University of Derby, England. Avhandlingen belyser:
Coaching som Ledarverktyg.
Önskad typ av uppdrag:
Arbete med handledning för
grupper inom psykosocialt
arbetsfält, chefsutbildningsprogram, utveckling av
ledningsgrupper. Personalutvecklingsuppdrag och
individuell chefshandledning. Arbetar också med
interna utvecklingsprogram
inom privat och offentlig
sektor.

Eva Erlingsdotter
Auktoriserad Socionom
samt ”Handledare i
psykosocialt arbete”
Storhagenvägen 19,
184 33 Åkersberga
Telefon: 0707-265248 (vill
ej ha synligt på webbsida)
Kontakta mig via mejl, så tar
jag kontakt snarast möjligt.
E-post:
erlingsdotter@hotmail.com
Handledarutbildning :
Handledningens metodik i

Önskad typ av uppdrag:
Individual och
grupphandledning till
personal som arbetar där
psykosocialt arbete bedrivs
och som är verksamma
inom olika vård- och
omsorgsverksamheter,
institutionsvård, barnomsorg
och skola (gruppboenden,
korttidsboenden, daglig
verksamhet, äldreomsorg,
HVB-hem, förskola, skola
etc). Handleder även inom
familjehemsvården
(familjehem/kontaktfamiljer,
enskilt eller i grupp).
Biståndshandläggare inom
LSS/SoL.
Övrigt: Erfarenhet av arbete
inom vård- och
omsorgsverksamheter och
biståndshandläggning inom
SoL/LSS. Erfarenhet inom
familjedhemsvård och
utbildning/handledning av
familjehem/kontaktpersoner/
familjehem
Jag är medlem i
Handledarföreningen
i psykosocialt arbete, se
även:
http://www.handledarforenin
gen.com/stockholm.html

Irja Eskelinen *
Handledare i psykosocialt
arbete, master of science in
social work, socionom
Egnahemsvägen 32
335 92 Nissafors
Telefon 0370-33 63 76,
0730-39 63 76
E-post terapirj@yahoo.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 30 p
Göteborgs universitet.
Psykodynamisk och
systemisk inriktning. Handledarutbildningen är godkänd av Nämnden för
Socionomauktorisation.
Annan relevant
kompetens: Psykoterapi 1,
Linköpings universitet
(psykodynamisk inriktning),
Magister i socialt arbete,
Lunds universitet.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning och konsulta-
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handledare i psykosocialt arbete
tion. Öppen för olika arbetsfält inom psykosocialt
arbete. Har erfarenhet av
handledning inom socialtjänst och skola.
Övrigt: 18 års erfarenhet av
psykosocialt och
terapeutiskt arbete främst
inom socialtjänst, skola och
BUP med inriktning barn/
ungdom/ familj. Planerar att
under hösten 2009 påbörja
studier på
psykoterapeutprogram med
inriktning familjeterapi. Min
handledarutbildning är
godkänd av Nämnden för
Socionomauktorisation.

Jan Forsberg
Leg psykoterapeut/familjeterapeut, handledare i
psykosocialt arbete,
auktoriserad familjerådgivare
Spaldingsgatan 1
412 59 Göteborg
Telefon 0707-726511
E-post befo.hb@swipnet.se
Handledarutbildning: 2årig handledarutbildning I
psykosocialt arbete på
psykoanalytisk grund vid
Göteborgs Psykoterapi
Institut. Auktoriserad handledare av Nämnden för
Socionomauktorisation.
Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut sedan 1992, med
familjeterapeutisk/systemisk
inriktning. BBIC-utbildning,
Gruppsykoterapiutbildad
samt auktoriserad familjerådgivare. Arbetat med
miljöterapi, gruppterapi och
familjeterapi inom vuxenpsykiatrin i 16 år.
Kontinuerligt arbetat som
handledare sedan 1998
inom socialtjänsten (socialkontor, behandlingshemspersonal, familjeterapimottagning, hemterapeuter,
familjerätt), BUP- och
vuxenpsykiatri,
skolförvaltning (skoldaghem
med specialpedagogik,
skolkuratorer),
familjerådgivning. Jag har
arbetat som utbildare i
familjeterapi vid Göteborgs
Socialpsykologiska Institut
AB utifrån interaktionistiskt
och systemiskt synsätt.
Sedan 1992 halvtidsanställd
som familjerådgivare vid
Kyrkans familjerådgivning i
Göteborg.
Önskad typ av uppdrag:
Processorienterad verksamhetshandledning i socialt
arbete och familjearbete.
Handledning vid familjerådgivning, psykiatri samt

konsultuppdrag vid låsta
konflikter i arbetsteam.
Metod/processhandledning i
familjeterapi.
Som handledare är jag mån
om att fokusera på interaktionsprocessen i mötet
mellan den handledde och
klienten. Jag strävar också
efter att göra och hålla den
handleddes uppdrag tydligt,
både med tanke på den
handleddes uppdrag till
handledningssammanhanget och klientens i den
handleddes professionella
sammanhang.
Övrigt: Delägare av
FamiljeTerapeuterna
Korsvägen AB i Göteborg
och arbetar där med handledning, utbildning, psykoterapi och konsultation.

Jan Forslund *
Socionom, leg psykoterapeut (individual- och
familjeterapi)
Drottninggatan 17,
702 10 Örebro och
Trädgårdsgatan 11 B,
718 31 Frövi
Telefon 019-10 09 09,
0581-316 66
E-post
j.forslund@glocalnet.net
Handledarutbildning:
Socionom 1974 med
socialsekreterarerfarenhet
från olika yrkesområden.
Handledarutbildning vid
Göteborgs universitet 30 p,
Institutet för socialt arbete
1987. Sfph:s 3-åriga familjeterapiutbildning 1985.
Statliga Individualpsykoterapiutbildningen 60 p,
Karolinska institutet (Psykoanalytisk/psykodynamisk
grund) 1991.
Önskad typ av uppdrag:
Psykosocialt förändringsarbete, olika yrkeskategorier. Familjerådgivare etc.
Övrigt: Även utbildning i
integreringen av intrapsykisk
och interpersonell nivå.
Sedan många år tillbaka
privatpraktiserande psykoterapeut med vårdavtal.

Grupphandledarutbildning
på systemteoretisk och
salutogen grund, 2006-2007,
anordnad av ”ER kompetens
& utveckling ab” / Eva Redemo och Ulf Hagström
Annan relevant
kompetens: Lång erfarenhet av socialsekreterararbete samt vuxenutbildning
med inriktning mot vård/
omsorg, t ex skötar-,
behandlings-, undersköterske-, barnskötarkompetens. Arbetsledarerfarenhet. Handledare på
läkarutbildningens kurser i
samtal och helhetssyn.
Utvecklat former för arbetsplatsförlagt lärande.
Önskad typ av uppdrag:
Grupphandledaruppdrag
inom socialtjänstens samtliga områden, samt inom
förskola/skola. Intresserad
av olika målgrupper t ex
arbetsledare, hemtjänstpersonal, brukare (anhöriga,
familjehem m fl). Uppdrag i
Östergötland.
Övrigt: Arbetar f n med
grupphandledning, utbildningar inom vård/omsorg,
förändringsarbeten inom
vuxenutbildning, samt med
uppdrag åt Hälsouniversitetet genom mitt företag
Lärforum i Linköping AB.

Annika Forsmark
Socionom, leg psykoterapeut
Gotlandsgatan 71,
116 38 Stockholm
Telefon/fax 08-743 03 09
E-post annika.forsmark@
chello.se
Annan relevant
kompetens: Handledarutbildad. Handledare sedan
1985. Handledare/utbildare
på heltid sedan 1988.
Önskad typ av uppdrag:
Familjeterapiinriktning, barnoch vuxenpsykiatri, familjerådgivning.
Övrigt: Har varit handledare
på legitimationsgrundande
familjeterapiutbildningar.

Alfred Franzkeit
Monika Forsman
Socionom, folkhögskollärare
och grupphandledare
Lärforum i Linköping AB/
Monika Forsman
Skolgatan 20B
582 35 Linköping
Telefon/fax 013-53008,
070-2593133
E-post mofor@telia.com
Handledarutbildning:

Socionomen • handledarförteckning juni 2010

Leg psykolog, leg psykoterapeut, organisationspsykolog och handledare
MPS AB, Box 73,
598 21 Vimmerby
Telefon 0492-123 49
E-post
alfred.franzkeit@telia.com
Handledarutbildning:
Linköpings universitet,
utöver specialistkurs-

program: Pedagogisk
psykologi och arbetslivets
psykologi med inriktning mot
handledning/konsultation
och organisationsarbete.
Annan relevant
kompetens: Socialpedagog
(fil kand.) Universitetet
Bremen, med inriktning på
belastat vuxenklientel.
Svensk universitetsutbildning till leg psykolog, &
leg psykoterapeut. I över 25
år privat verksam som
organisationspsykolog &
handledare samt privatpraktiserande klinisk
psykolog (MedicinsktPsykologiskt Specialist
Service AB). Har under de
senaste 20 åren handlett
inom socialtjänsten, omsorgen, äldrevården, kriminalvården privata och offentliga
behandlingshem samt div.
företag. Specialitet: att v.b.
tillämpa/syntetisera kunskaper om organisationspsykologin med processer
inom gruppdynamiska och
individuella aspekter/
processer (t.ex.
parallellprocesser).
Önskad typ av uppdrag:
Grupphandledning med
fokus på ärende, metod och
process. Konflikthantering,
grupprocesser personalutbildning. Målgrupp:
Arbetsgrupper verksamma
inom de flesta offentliga och
privata verksamhetsområden, samt ledningsfunktioner chefscoaching,
enskilt eller i grupp.
Övrigt: Under mina år som
organisationspsykolog och
handledare har jag haft uppdrag inom många
varierande områden såväl
för offentliga som privata
uppdragsgivare. Jag har f.n.
ett antal större avtal med
såväl statliga som
landstings- och kommunala
institutioner efter att ha
vunnit deras offentliga
upphandlingar. Således har
jag goda kunskaper om
arbete och ledningsstrukturen i offentliga
verksamheter. På den
privata sektorn vänder jag
mig mot såväl mindre företag som större enheter. Jag
åtar mig uppdrag för olika
nivåer, d.v.s. från den
operativa nivån till
ledningsnivån. Samarbetar
med behandlingshem som
vänder sig mot individer
med såväl psykisk som
beroendeproblematik t.ex.
borderline, dubbeldiagnos.
Jag har i botten en
psykodynamisk utbildning
men har tillägnat mig under
mina yrkesår kunskaper och
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handledare i psykosocialt arbete
färdigheter inom olika andra
teoriskolor som t.ex. kognitiv
teori, systemteori m.m.

Sylwia Fredricson *
Socionom
Hornsgatan 17 B,
832 42 Frösön
Telefon/fax 063-12 84 90,
070-351 65 55
E-post sylwia-fredricsonab@telia.com
Handledarutbildning:
1985.
Annan relevant
kompetens: Psykoterapiutbildning, steg 1. Diplomerad gestaltterapeut. 1-årig
utbildning i genusperspektiv
på grupper och ledarskap.
Önskad typ av uppdrag:
Alla typer av grupper som
arbetar med vård, behandling och socialtjänst.
Övrigt: Tar också uppdrag
som exempelvis utveckling
av arbetslag. P-gruppsarbete. Förändringsarbete
inom offentliga sektorn.
Chefscoaching och handledning.

Ulla Fridsjö *
Auktoriserad socionom,
handledare och tolkare av
Kälvestenintervjuer
Nåntunavägen 34 e,
757 52 Uppsala
Telefon 018-420607,
0708-248813, 0705-946482.
E-post
ulla.fridsjo@gmail.com
Hemsida www.ullafridsjo.se
Handledarutbildning:
Handledningens metodik i
socialt arbete 30 p, Stockholms Universitet, Socialhögskolan. Att handleda
uppdragstagare, 2-årig
systemisk handledarutbildning för familjehemssekreterare i Erik Abrahamssons regi.
Annan relevant
kompetens: Magisterutbildning 30 p i psykosocialt
arbete, Stockholms
Universitet, Socialhögskolan. Utbildad tolkare av
Kälvestenintervjuer (djupintervjuer av familjehem).
Sedan 1976 anställd i
Uppsala Kommun som
socialsekreterare/familjehe
mssekreterare. Har sedan
1994 arbetat på en central
enhet med rekrytering,
utredning och utbildning av
familjehem, kontaktfamiljer
och kontaktpersoner till barn
och ungdomar och även
arbetat på socialjouren.

10

Önskad typ av uppdrag:
Ärende och processhandledning till yrkesverksamma inom det
psykosociala arbetsfältet,
gärna grupper med
inriktning på barn/
ungdomar/ familjehem.
Även Hvb-hem och
uppdragstagare som t ex
familjehem. Tolkningar av
Kälvestenintervjuer.
Övrigt: Har handlett sedan
2004 inom socialtjänst och
skolor. Eget företag: Ulla
Fridsjö Handledning och
Konsultation.

Tommie Fälth
Leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare (UHÄ), leg
sjuksköterska
Oljebergsvägen 24,
449 41 Nol
Telefon 0303-74 15 10,
0706-74 15 10,
031-16 73 01
Handledarutbildning: UHÄ
30p Linköping.
Annan relevant
kompetens: Mångårig
undervisningserfarenhet på
interaktionistisk grund från
förvaltningar, universitet och
institutioner. Med-författare
till ”Familjeterapins Grunder”
(Natur och Kultur).
Önskad typ av uppdrag:
Processorienterad verksamhetshandledning; undervisningshandledning, kompetenshöjning av arbetsgrupper och team.
Personalgrupper.

Smaroula Gabrielsson
Beteendevetare, specialpedagog
Vävar Johans gata 14,
120 69 Stockholm
Telefon 08-7202968, 0739012430
E-post
smaroula@comhem.se
Handledareutbildning:
Psykosocial handledning
och konsultation 45 hp,
Institut för handledning och
konsultation vid Uppsala
universitet. Pågående
studier.
Annan relevant
kompetens: Fil kand i psykologi. Fil mag i pedagogik.
Mångårig erfarenhet av
arbete inom Stockholms
Läns landstings habilitering.
Mer än 25 års erfarenhet av
konsultativt arbete inom
området funktionshinder:
utvecklingsstörning, rörelse-

hinder, synskador, autism,
och inom förskola, särskola,
vård och omsorg.
Övrigt: Enskild firma:
Anasta Handledning: jag
prioriterar att vilja förstå och
synliggöra varje grupps
särskilda svårigheter och
möjligheter utifrån ett
systemteoretiskt perspektiv.
Utifrån det kan jag stödja
gruppen i att utforska
lämpliga samarbetsformer
och adekvata arbetsmetoder
och att hitta kraften och
glädjen inom arbetsgruppen.
Önskad typ av uppdrag:
personalhandledning för
yrkesgrupper verksamma
inom förskolan, skolan/
särskolan, vård och omsorg
(äldreomsorg, gruppboende,
daglig verksamhet, korttidshem). Även intresserad av
uppdrag inom socialtjänsten.

Anna Gartvall
Socionom
Göteborgs institut för
Lösningsfokus
Skeppsbroplatsen 1
411 18 Göteborg
Telefon 0705-911974
E-post
anna.gartvall@losningsfokus
.se
Hemsida
www.losningsfokus.se
Handledarutbildning:
Pågående
handledarutbildning i
psykosocialt arbete vid
Karlstad universitet 45 hp
Annan relevant
kompetens: Jag är
grundutbildad i familjeterapi
med systemisk narrativ
inriktning och är utbildad i
lösningsfokuserad
korttidsterapi. Jag har en
bred erfarenhet av socialt
arbete inom socialtjänst,
skola, behandlingshem,
arbetsinriktad rehabilitering
och samverkan. Jag har
specifika erfarenheter av
och kunskaper om
systemisk och
lösningsfokuserad
metodutveckling i
myndighetsgemensamma
och/eller tvärprofessionella
sammanhang. Sedan 2006
arbetar jag med handledning
och utbildning i
lösningsfokuserat
arbetssätt.
Önskad typ av uppdrag:
Utbildning, handledning och
organisationsuppdrag i
organisationer som arbetar
med förändringsarbete.
Även teambuilding och

chefshandledning.
Övrigt: Jag erbjuder
strukturerad handledning
utifrån en systemisk/
lösningsfokuserad grund.
Erfarenhet finns från
socialtjänst, skola,
primärvård,
samordningsförbund,
behandlingshem,
äldreomsorg och
familjebehandling.

Maria Gregell
Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad
familjerådgivare
Rådmansgatan 77,
113 60 Stockholm
Telefon 070-660 89 99
E-post
maria.gregell@sbsystem.se
Handledarutbildning:
Utbildning i psykosocial
handledning och konsultation, 40 poäng. Godkänd
som handledare av
Nämnden för Socionomauktorisation.
Yrkeserfarenhet: Många
års erfarenhet av socialt
arbete, såsom socialsekreterare och arbetsledare för socialsekreterare,
familjerådgivare sedan 15
år. Som familjerådgivare
arbetar jag med par i
samtal, har pargrupper och
arbetar även förebyggande
på en familjecentral. Jag har
handlett/handleder enskilt
och i grupp socialsekreterare, vårdbiträden, arbetsledare, familjebehandlare,
LSS-handläggare, familjerådgivare, socionomer på
Sociala Missionen och
handläggare på Röda
Korset.
Önskade uppdrag:
Handledning enskilt eller i
grupp i verksamheter för
barn, ungdomar, familjer,
vuxna inom exempelvis
socialtjänst, förebyggande
hälsovård, skola, sjukvård
inom offentlig och privat
verksamhet. Teori/metod:
Jag utgår från ett psykosocialt synsätt på psykodynamisk grund, i vilken
ingår kunskaper om
relationellt tänkande,
reflekterande processer,
systemteori, kommunikationsteori och familjeterapeutiska teorier.
Arbetssättet – metodiken –
varierar utifrån de handleddas erfarenhet av
handledning, förväntningar
och behov. Arbetssättet
beslutas tillsammans med
deltagarna. Jag håller i
ramarna och ansvarar för
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handledare i psykosocialt arbete
processen.

Handledarutbildning:
Psykoterapi 1995-1997.

Bert Gren

Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut, diplomerad medlem vid Göteborgs Psykoterapiinstitut, där verksam
som psykoterapeut, handledare och lärare. Lång
erfarenhet inom psykiatrin
som kurator, psykoterapeut,
utbildare, handledare och
som chef under 10 år. Har
även arbetat med samordning av rehabilitering och
förebyggande insatser för
personer med psykisk
ohälsa.

Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom i
klinisk psykologi
Hajs gård 105,
446 91 Alvhem
Telefon 0303-33 61 67,
070-549 47 98
E-post bert.gren@
lundby.goteborg.se
Handledarutbildning: i
psykosocialt arbete.
Annan relevant
kompetens: gruppterapiutbildning, 10 års
erfarenhet av arbete på behandlingshem för psykiskt
störda missbrukare, erfarenhet av psykosterapi inom
psykiatrin, utvecklingsledare
för IKMDOK (DOK är ett
databaserat dokumentationssystem inom missbrukarvården i Sverige som
rekommenderas i de nya
Nationella riktlinjerna) som
är ett samarbete mellan
Växjö universitet och
Göteborgs stad, verksam
som psykoterapeut, handledare och utbildare på S:t
Lukas i Göteborg, har handlett socionomer, psykologer,
socialsekreterare, vårdenhetschefer, kyrkoherdar,
diakoner, präster, sjuksköterskor, lärare, specialpedagoger, fritidsgårdspersonal, journalister,
handläggare inom Migrationsverket, Försäkringskassan och familjerätter både i grupp och individuellt.
Utbildar och handleder i
A.R.T. (Aggression
Replacement Training).
Önskad typ av uppdrag:
Se ovanstående erfarenheter.
Övrigt: Uppfyller de krav
som Nämnden för
Socionomauktorisation
ställer för att handledningen
ska godkännas i samband
med utfärdande av socionomauktorisation.

Margareta Gren
Socionom, legitimerad
psykoterapeut
Vasagatan 16,
411 24 Göteborg
Telefon 031-711 97 51 (arb),
070-658 57 90
Fax 031-711 50 49
E-post margareta.gren@
gpsi.se, margareta.gren@
vgregion.se

Önskad typ av uppdrag:
Handledning i psykoterapi,
psykosocialt arbete,
organisations-utveckling och
chefshandledning. Både
individuellt och i grupp.
Övrigt: Erfarenhet och
intresse av grupprocesser
och organisations- och
ledarskapsutveckling.
Gruppterapiutbildad. Kurser
i Organisations- och ledarskapsutveckling.

Christina Hagelthorn
Socionom, leg psykoterapeut, Certified Director of
Psycho-drama, Sociometry
and Group Psycho-therapy
Föreningsgatan 4 A,
411 27 Göteborg
Telefon 031-711 87 32,
0707-41 02 68
E-post christinahagelthorn
@swipnet.se
Handledarutbildning:
Arbetat som utbildare i
psykodrama under Zerka T.
Morenos handledning 198081 vid Moreno Institute, New
York.
Annan relevant
kompetens: Arbetat som
lärare och handledare i
lärarteam inom psykodramautbildningen i Norge
alltsedan början av 80-talet.
Jag reste i fem år regelbundet till London, där jag
var medlem av en grupp
utbildare i ledarskap,
”Trainers at Work”. Tillsammans med en kollega
ledde jag kurser i ”Assertive
management” på The Royal
Institute for Public Administration. Jag använde då
socio-dramatiska arbetsmetoder. Registered Trainer
hos British Psychodrama
Association. Jag har haft
sociodramatisk processhandledning med ett flertal
personalgrupper inom
socialvården och sjukvården
i Västsverige.
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Önskad typ av uppdrag:
Samarbete, konfliktlösning
och kommunikation samt
sociodramatisk handledning
(processhandledning, vari
ingår rollträning och sociometri).
Övrigt: Ta kontakt med mig,
så gör vi ramar för det
arbete som passar just din
arbetsgrupp. Som psykodramatiker har jag varit
verksam sedan 1977.

Cecilia Haglund
Socionom, Leg Psykoterapeut, Grupp processhandledare
Hilma Centrum för konsultation
Pionjärvägen 88
556 27 Jönköping
Telefon 070-34 30 337
E-post hilma@bostream.nu
Hemsida
www.hilmacentrum.se
Handledarutbildning:
Grupp processhandledning
på salutogen och systemisk
grund.
Annan relevant
kompetens: Appreciating
Inquiery / Uppskattande
perspektiv. Krishantering.
Önskad typ av uppdrag:
Grupphandledning inom
Socialtjänst. Paramedicinare
i Hälso- och sjukvård.
Primärkommunal Psykiatri
med tvärfackliga grupper.
Socionomer/ Beteendevetare inom Ledningsnivå,
Företagshälsovård samt PAfunktioner. Egna företagare.
Övrigt: Uppbyggnadsarbete
och projekt inom Psykosociala team/enheter inom
Primärvård, Psykiatri, Nätverksarbete.

Ulf Hammarström
Familjeterapeut/Organisatio
nskonsult
Kamparås 2,
441 94 Alingsås
Telefon 0322-911 43,
070-5393143
E-post
ulf.hammarstrom@telia.com
Hemsida
www.ulfhammarstrom.se
Handledarutbildning i 2årig systemisk/interaktionistisk handledarutbildning 30 p.
Annan relevant
kompetens: 2-årig familjeterapiutbildning, lösningsfokuserade utbildningar.
Mångårigt psykosocialt
behandlingsarbete, skola,
behandlingshem, kollektiv,

missbruk, öppenvård,
familjebehandling/terapi och
reteaming coach (arbetslagsutveckling). 4-årig
Master of Sciences,
Systemic Leadership and
Organisation Studies.
Önskad typ av uppdrag:
Behandlingshem, socialtjänst, öppenvård, familjebehandling, familjehem,
skola, konsultation i
psykosocialt arbete och
arbetslagsutveckling.
Övrigt: ”Jag Kan” och
”Mission Possible” är
lösningsinriktade utveck–
lingsprogram för barn och
tonåringar (Ben Furman,
Tapani Ahola).

Anders Hansson *
Auktoriserad socionom,
handledarutbildad, filosofie
magister, universitetsadjunkt
Karlstads universitet
Carlstad Personal
Rådgivning AB, Norra
Strandgatan 17,
652 24 Karlstad
Telefon 054-15 57 76
E-post anders@cprab.se
Hemsida www.cprab.se
Handledarutbildning:
Handledarutbildad i psykosocialt arbete.
Önskad typ av uppdrag:
Chefs- och arbetsledarskap,
personalfunktionärer, företagshälsovård, vård- och
behandlingsinstitutioner
samt skolpersonal.

Karin Hegefeldt
Larsson
Socionom
Ängsgatan 11,
442 33 Kungälv
Telefon 0303-181 74 (bost),
0702-99 44 40
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete,
Göteborg.
Annan relevant
kompetens: Olika
familjeterapeutiska
utbildningar. Nätverksutbildning. Psykoterapiutbildning.
Önskad typ av uppdrag:
Socialsekreterare – barn
och familjer, familjehemssekreterare, familjehemsföräldrar. Även öppen för
annat.
Övrigt: Yrkeskompetens
inom öppen socialvård,
institution, skola och
familjerådgivning. Arbetsledarerfarenhet.
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handledare i psykosocialt arbete
Hans-Erik Helander
Socionom, leg psykoterapeut
Helander och Christensson
AB
Sickla Allé 21,
131 65 Nacka
Telefon/fax 08-773 46 63
E-post hans-erik@hochc.se
Hemsida www.hochc.se
Handledarutbildning:
Socialhögskolan i Stockholm. Godkänd för socionomauktorisation.
Annan relevant
kompetens: Familjeterapeut. Har arbetat heltid
sedan 1988 med handledning, utbildning, konsultationer och med familjer
och deras nätverk. Har bl a
utbildat handledare på 30 pnivå.
Övrigt: Lång yrkeserfarenhet från socialtjänsten, både
som handläggare inom
individ- och familjeomsorg
och som arbetsledare för
individ- och familjeomsorg,
hemtjänst och barnomsorg.

Marie Hellsten
Socionom, leg psykoterapeut
Strussnäsvägen 14,
430 85 Brännö
Telefon 031-12 00 64,
031-97 38 52, 031-18 05 19
(kväll), 0707-22 30 41
Fax 031-12 00 64
E-post konsultation.hf@
post.utfors.se
Handledarutbildning: Två
terminer, Göteborgs socialförvaltning. Tvåårig handledarutbildning för psykoterapeuter.
Annan relevant
kompetens: Dramapedagog, gestaltutbildning
och ett flertal familjeterapiutbildningar. Erfarenhet av
kommunal socialtjänst på
handläggarnivå och arbetsledarnivå under 14 år. 15 års
erfarenhet av barn- och
ungdomspsykiatri. Erfarenhet av kris och traumaarbete. EMDR-utbildning.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom kommunal socialtjänst på alla
nivåer, inom skola, förskola,
BVC samt inom sjukvården.
Övrigt: Gärna i Göteborgsregionen.

familjerådgivare
Hornsgatan 75,
118 49 Stockholm

Aukt socionom
Stavshöjden 19
137 92 Tungelsta

Telefon/fax 08-84 23 23

Telefon 070-659 48 31

E-post heurlin@ownit.nu

E-post
maria.hjerten@telia.com

Hemsida:
www.parochfamiljeterapi.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete vid
Socialhög-skolan. Treårig
handledarutbildning i psykoterapi. Fortlöpande handledning på handledning.
Ingår i flera nätverk för
handledare och deltar i
seminarier och kongresser
för fortbildning.
Annan relevant
kompetens: Utbildning i
familjeterapi, gruppterapi
1971-73, gestaltterapi,
parterapi, sexologi (RFSU),
nätverksterapi, socialantropologi.
Önskad typ av uppdrag:
Par- och familjeterapi samt
psykosocialt arbete inom
socialtjänsten, skolan, BUP
och kriminalvården. Jag har
haft handledningsuppdrag
inom socialtjänstens olika
verksamheter som familjebehandling, familjerätt,
familjerådgivning, ungdomsmottagning och även inom
barn och ungdom, ekonomi
och missbruk. Inom skolan
har jag handlett kuratorer
och psykologer samt
rektorer, speciallärare och
pedagoger. Jag har haft
olika uppdrag inom BUP,
inom öppen och sluten
kriminalvård och även inom
BVC, MVC och sjuk- och
äldrevården.
Övrigt: Arbetar på heltid
som handledare. Jag har en
i huvud-sak systemteoretisk
inriktning vilket i korthet
innebär att jag har en teoretisk förklaringsmodell där jag
försöker förklara enskilda
händelser som en följd av
det samspel och sammanhang som händelsen sker i.
Är väl insatt i olika
arbetssätt inom
system-teorins område som
reflekterande team,
språkkonstruktionism,
lösningsfokuserat arbete,
strukturell familjeterapi,
externalisering, m m.
Handledningen utformas
tillsammans med handledningsgruppen och kan
inriktas på både ärenden
och på processen i samspelet med klienten. Fördjupat mig om mansrollen
och mannens roll i familjen.
Började med pappagrupper.

Andreas Heurlin
Socionom, fil kand, leg
psykoterapeut, auktoriserad
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Maria Hjertén

Handledarutbildning:
Handledningens metodik i
socialt arbete, 30 poäng,
Socialhögskolan i Stockholm.
Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet från socialtjänst,
både vad gäller utredningsarbete samt familjebehandling och nätverksarbete. Har
även arbetat som kurator
inom skola, barnpsykiatri
och på ungdomsmottagning,
samt drivit olika samverkansprojekt inom socialt
arbete.Har grundläggande
psykoterapiutbildning (steg
1), systemisk utbildning
samt nätverkslagsutbildning.
Även utbildad i BBIC och
Signs of Safety.
Önskad typ av uppdrag:
Handledningsuppdrag inom
socialtjänst, förskola/skola
och elevhälsa.
Övrigt: Arbetar gärna med
reflekterande handledning i
arbetsgrupper.

Björn Holmberg
Socionom, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare
Raketgatan 13,
413 24 Göteborg
Telefon 031-715 12 45,
0708-20 27 06
031-16 73 01 (sekr)
E-post bjorn@brikks.com
Handledarutbildning: The
Tavistock Institute Group
relations programme:
Authority, leadership and
organization. Psykoterapihandledarutbildning med
inriktning mot familjeterapi
(30 p) Linköpings Universitet
i samarbete med Barn- och
ungdomspsykiatriska
kliniken i Linköping.
Annan relevant
kompetens: Familjeterapi.
Organisationskonsultutbildning, Risling Partners.
Önskad typ av uppdrag:
Arbetsledarhandledning,
individuell, i grupp eller i
ledningsgrupp. Teambuilding i lednings- och
arbetsgrupper. Familjeterapihandledning.
Konsultationsuppdrag.
Övrigt: Är del av Familjeterapeuterna Korsvägen AB
och GSI AB med lokaler i

Johannebergs Landeri vid
Korsvägen i Göteborg och
arbetar där som utbildare,
handledare, konsult och
psykoterapeut.

Agneta Hållén
Carlsson *
Socionom, mag i socialt
arbete, auktoriserad
familjerådgivare och leg
psykoterapeut med
familjeinriktning
Kungsladugårdsgatan 16 B,
414 69 Göteborg
Telefon 031-14 99 30,
0705-14 99 30
E-post
agneta.hallen.carlsson@
telia.com
Handledarutbildning:
Göteborgs Universitet 1985.
Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet av socialt arbete
och handledning i socialt
arbete. Arbetat som socialsekreterare, projektarbetare,
metodutvecklare och arbetsledare inom socialtjänsten.
Utbildad familjerådgivare
sedan 1995. Utbildad i
sexologi. Haft handledningsuppdrag inom socialtjänst,
sjukvård, länsarbetsnämnden, kriminalvården,
behandlingshem, frivilliga
institutioner och kyrkan.
Önskad typ av uppdrag:
Personalgrupper och
arbetsledare som arbetar
med psykosocialt arbete
och/eller familjeterapi/
arbete. Metod-, processoch arbetsledarhandledning.
Individuellt eller
grupparbete. Referenser
lämnas. Tar gärna uppdrag i
Västra Götaland och
Halland.
Övrigt: Enskild firma, Familj
och Par Agneta HållénCarlsson, SAMTAL PSYKOTERAPIHANDLEDNING.
Besöksadress
Familjeterapeuterna
Korsvägen, Göteborg

Ingrid Häggmark
Socionom, leg psykoterapeut
Häggmark Psykoterapi o
Konsult AB, Järntorget 4,
413 04 Göteborg
Telefon 031-12 18 30,
0709-17 44 91
E-post administration@
haggmark.nu
Handledarutbildning i
psykosocialt behandlings-
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handledare i psykosocialt arbete
arbete, 30 p Göteborgs
Universitet.
Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet som socialsekreterare inom
socialtjänst och familjerätt
samt som kurator inom
barnpsykiatri, vuxenpsykiatri
och skola. Utbildning i
psykodynamisk teori med
speciell inriktning på tidiga
störningar. Arbetar med
utbildningshandledning i
psykoterapeutiska utbildningar.
Övrigt: Har ett salutogent
perspektiv och handleder
sedan 10 år inom socialtjänst, vuxenpsykiatri och
skola. Även chefshandledning samt verksam inom
företagshälsovård.

Birgitta Härfast
Socionom, handledare
Ramsundsvägen 6,
168 53 Bromma
Telefon 08-37 40 70,
0736-15 37 70
E-post
birgitta.haerfast@spray.se

Socionom, leg psykoterapeut/familjeterapeut
Nyckelpigsvägen 13 A,
125 57 Älvsjö
Telefon 070-697 05 06
Handledarutbildning i
grupphandledning med
yrkesverksamma.
Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut/familjeterapeut. 20 år
inom psykosocialt behandlingsarbete. Grundläggande
psykoterapiutbildning.
Vidareutbildning i familjeoch miljöterapi. Författare till
boken ”Miljöterapi – möte
med möjligheter”.
Önskad typ av uppdrag:
Handleda enskilda eller
grupper som arbetar med
familjeterapi och familjebehandling, psykosocialt
behandlingsarbete, miljöterapeutiskt arbete eller
annan typ av socialt/terapeutiskt arbete.
Övrigt: Utbildningar i
familjebehandling och miljöterapi. Mottagning Götgatan
103, Stockholm.

Annan relevant
kompetens: Har stor
erfarenhet av att handleda
kvinnliga chefer i grupp eller
individuellt. Fokus ligger på
att stärka kommunikationsstrukturen och bygga upp
funktionella kommunikationsstrategier. Min styrka
ligger i att kunna skilja på
personliga och organisatoriska problem. Min grundsyn är att se möjligheter
istället för svårigheter.
Exempel på uppdrag är
Svenskt Näringsliv, CloettaFazer AB, skolkuratorer,
resursskolor, LSS-handläggare.
Önskad typ av uppdrag:
Grupp- och ledarskapshandledning. Handleder
också i konfliktsituationer
inom personalgrupper och
organisationer.
Övrigt: Jag arbetar idag
som familjeterapeut och
organisationskonsult.
Fokuset är att hitta nya strategier i kommunikationen.

Ing-Marie Isacson *
Socionom, leg
psykoterapeut
Hultarp Norregård 1,
571 93 Nässjö

Handledarutbildning:
Handledning och konsultation 40 p. Institutet för
handledning och konsultation (IHK).

Per-Olof Igglund
Socionom
Kyrkogatan 13,
331 31 Värnamo

Telefon 073-929 37 84

Annan relevant
kompetens: Psykoterapiutbildning, steg 1.
Arbets- och organisationspsykologi motsv. 10 p,
Uppsala Universitet.
Mångårig erfarenhet av
handledning med arbetsgrupper och enskilda inom
socialtjänst, sjukvård, rehab,
skola, förskola, specialförskola, omsorg, m m.
Godkänd att utfärda
handledarintyg av Nämnden
för Socionomauktorisation.

Telefon 0370-10 900,
070-584 87 28

E-post i-m.isacson@
citynetnassjo.se

E-post poiab@telia.com

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 40 p.

Önskad typ av uppdrag:
Handledning individuellt och
i grupp i socialt- och psykosocialt arbete, inom ovan
an-givna verksamheter och
inom kriminalvård och
flyktingfrågor. Handledning i
behandling, öppen- och
institutionsvård. Även personalfrågor som samarbete,
konflikt- och kris-hantering
samt organisatoriska frågor.
Chefshandledning. Uppdragsutbildningar.
Övrigt: Lång erfarenhet av
familjeterapi och behandling
inom kommunalt resursteam, BUP och missbruksvård. Arbetat som skolledare
och skolkurator.

Handledarutbildning i
arbetsledning och handledning, 30 p, Lunds
universitet.
Annan relevant
kompetens: Erfarenhet av
mentorskap och arbete med
personlig utveckling, ledarutveckling inom privat och
offentlig sektor.
Önskad typ av uppdrag:
Att leda processer, utveckla
personer och organisationer,
kvalificerad handledning
ledarskap.
Övrigt: Mångårig erfarenhet
av att arbeta med ledarutveckling med inriktning på
den egna individen som ett
redskap i ledarskapet.

Dick Iggström
Familjeterapeut, organisationskonsult
Tjurbergsgatan 36,
118 56 Stockholm
Telefon 08-642 35 60,
070-767 3881
Fax 08-560 448 40
E-post dick@dimro.com

Fredrik Hölcke

Hemsida: www.dimro.com
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Annan relevant
kompetens: Leg psykoterapeut med familjeterapeutisk/systemisk
inriktning. Auktoriserad
barnpsykiatrisk kurator.
Erfarenhet av socialvård,
vuxen-psykiatri, familjerådgivning.
Önskad typ av uppdrag:
Socialtjänst, olika yrkesgrupper inom skolan, hälsooch sjukvård, migrationsverket m fl. Handledning av
chefer på olika nivåer.
Öppen för diskussion om
olika typer av uppdrag.
Handledning i grupp och
individuellt.
Övrigt: Har tillgång till egen
handledning. Referenter
finns.

E-post adm@gpsi.se
Handledarutbildning:
1988-1991. Behörig
handledare.
Annan relevant
kompetens: Medlem vid
Göteborgs Psykoterapiinstitut, där jag är verksam
som handledare, lärare, m
m sedan 1978.
Önskad typ av uppdrag:
Psykosocial handledning,
chefs-handledning och
psykoterapihandledning.
Övrigt: Jag utgår från ett
psykodynamiskt tänkande
med individ-, grupp-,
organisations- och kulturperspektiv. Jag har erfarenhet inom företagshälsovård
samt har arbetat inom BUP
med barn och ungdomar.
Jag har ett genusperspektiv
i mitt arbete.

Eva Jansson
Marte Meoterapeut/handledare
Svinningeuddsvägen 33,
184 92 Åkersberga
Telefon/fax 08-540 272 35
E-post eva.jansson@
familjepedagogik.nu
Hemsida
www.familjepedagogik.nu
Handledarutbildning i
handledningsmetodik, Gert
Hansson Psykologikonsult
AB, Göteborg, två dagars
grundutbildning. Marte Meohandledarutbildning hos
Ingegerd Wirtberg, Skövde,
två år.
Annan relevant
kompetens: Marte Meoterapeut (utb. av Monica
Hedenbro). Elva års erfarenhet som jourhems-konsulent
på akut- och utredningsinstitution. Utbildar/handleder i Marte Meo sedan
1995. Arbetar i egen regi
sedan 1999 med både
handledning, utbildning och
behandling.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom familjeinstitutionsvård, familjehemsvård, socialtjänst och
barnomsorg, både enskilt
och i grupp.

Gunilla Jansson *
Ing-Britt JallinderHaglid *
Socionom, leg psykoterapeut, leg psykolog
Gärdesvägen 18,
436 51 Hovås
Telefon 031-28 17 40,
031-711 97 51

Auktoriserad socionom, leg
sjuksköterska
Björkhaga Gård,
Hultsfredsvägen 27,
598 40 Vimmerby
Telefon 070-392 53 85,
0490-879 15, 0492-101 78
E-post
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handledare i psykosocialt arbete
gunillaja@ltkalmar.se
Handledarutbildning:
Handledningens metodik i
socialt arbete 30 poäng,
Stockholms Socialhögskola.
Annan relevant
kompetens: Grundläggande
psykoterapiutbildning (Steg
1) inriktning mot kognitiv
psykoterapi. 65 poäng på
Stockholms Socialhögskola
med inriktning på Socialt
arbete med barn, familjer,
parrelationer, organisation/
ledarskap och skolsocialt
arbete. Erfarenhet av arbete
inom bland annat skola,
ungdomsmottagning,
familjerådgivning och barnpsykiatri.
Önskad typ av uppdrag:
Handledningsuppdrag till
enskilda eller arbetsgrupper.
Övrigt: F-skatt.

Per Johannesson
Leg psykolog
Sjunde Sjögränd,
591 62 Motala
Telefon 070-560 91 94
E-post
e.johannesson@telia.com
Annan relevant
kompetens: Jag arbetar
som behandlare, utredare,
utbildare och handledare
mot socialtjänst, HVB-hem,
andra professionella samt
familjehem. Skolad familjeterapeut på systemisk
grund. Mångårig erfarenhet
som fristående konsult. Bred
praktisk erfarenhet av behandlingsarbete inom HVBhemsvärlden, psykosocialt
förändringsarbete i flexibla
och lösningsfokuserade
banor, utredningsarbete i
olika former samt nätverksarbete.
Önskad typ av uppdrag:
Utifrån drygt 30 års samlad
erfarenhet erbjuder jag:
Processhandledning. Direkthandledning. Rapporthandledning. Grupp- och
relationsinriktad handledning.

Torbjörn Johannesson *
Aukt socionom, leg psykoterapeut, Fil Magister i
socialt arbete
Psykoterapimottagningen i
Lerum, Åsenvägen 12,
443 39 Lerum
Telefon 0302-174 99,
0708-69 48 92
E-post
torbjorn.johannesson@
ptil.se
Hemsida: www.ptil.se
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Handledarutbildning:
Process-handledare i psykosocialt arbete utifrån psykoanalytiskt perspektiv.
Annan relevant
kompetens: Utbildning i
BBIC. 2-steg familjeterapi,
40p psykologi, utbildning
inom system- och kommunikationsteori. Socionom i
över 25 år. Arbetat med
ungdomar, missbrukare,
familjer. Arbetar idag med
psykoterapi, föräldrarådgivning, familjerådgivning
och handledning.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom socialtjänst, skola, kriminalvård,
sjukvård och psykiatri. Även
psykoterapihandledning.

Ann-Helen Johansson *
Auktoriserad Socionom
Box 36, 956 21 Överkalix
Telefon 070-282 03 60
E-post info@
annhelen johansson.se
Hemsida
www.annhelenjohansson.se
Handledarutbildning
Handledningens metodik i
psykosocialtsocialt arbete,
45 hp, Stockholms universitet.
Annan relevant kompetens
Relations- och
nätverksarbete, 45 hp, Luleå
tekniska universitet (LTU)/
Tromsö vårdhögskola 2005.
Ledarskap, systemteori,
mellanmänskliga relationer,
7,5 hp, LTU 2005. Utbildad i
utredningsstrukturen enligt
barns behov i centrum,
BBIC. Murray Bowens
(familje-) systemteoretiska
tänkande, Georgetown
Family Center, Washington
D.C, USA. Pågående.

Godkänd handledare för att
skriva intyg för socionomauktorisation.
Jag är medlem i Svensk
handledarförening i psykosocialt arbete och Handledare i Norr. Har ansvarsförsäkring.

Eva Jonsson
Socionom
Gamla Ö gård,
605 95 Norrköping
Telefon 011-34 35 31,
0730-23 51 23
E-post eva.jonsson.gamlao
@spray.se
Handledarutbildning:
Psykosocial handledning
och konsultation 40 p,
Institutet för handledning
och konsultation (IHK) och
Gävle Högskola.
Annan relevant
kompetens: 20 års yrkeserfarenhet från psykosocialt
arbete inom skola, vuxenpsykiatri, företagshälso-vård
och primärvård. Flera års
erfarenhet av handledning
inom socialpsykiatri, somatisk och psykiatrisk sjukvård,
hemtjänst, arbetsmarknadsinriktade verksamheter,
Försäkringskassan.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning och konsultation av grupper och enskilda
inom vård, omsorg, socialtjänst och skola. Chefshandledning.

socialtjänsten och haft
handledaruppdrag sedan
1990 i olika sammanhang,
med inriktning på arbetsgrupper inom skola och
socialtjänst, bl a med
speciell inriktning mot
familjehemsområdet, både
genom handledning till
familjehem, familjehemshandläggare och tolkning av
djupintervjuer.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning/konsultation till
individer eller grupper i
psykosocialt resp psykoterapeutiskt arbete/behandlingsarbete, teamhandledning, handledning till familjehem/HVB-hem med
inriktning mot barn, ungdomar och familjer, tolkning
av djupintervjuer enligt
Kälvestensmodellen.
Övrigt: Kan även ta
behandlingsuppdrag,
speciellt med familjehemsplacerade barn och
ungdomar med särskilda
behov i ett nära samarbete
med socialtjänsten och
familjehemmen.

Lena Junged
Aukt socionom, leg psykoterapeut
Psykoterapimottagningen i
Lerum, Åsenvägen 12,
443 39 Lerum
Telefon 0302-174 99 dagtid,
0737-34 03 94,
0302-120 39 bostad
E-post lena.junged@ptil.se

Göran Jonsson

Hemsida: www.ptil.se

Socionom, leg psykoterapeut
Silverstigen 30,
791 56 Falun

Handledarutbildning:
Process-handledning i
psyko-socialt arbete utifrån
psyko-analytiskt perspektiv.

Telefon 023-183 96,
070-688 80 81

Annan relevant utbildning:
Utbildning i BBIC. Familjeterapi (FT 3), Socialt nätverksarbete.

Önskad typ av uppdrag
Handledning i arbetsgrupper
inom Individ- och familjeomsorgens enheter, både
utrednings- och behandlingsenheter. Kuratorer och
pedagoger. Verksamheter
inom äldre- och handikappomsorgen. Referenter
lämnas vid förfrågan. Öppen
för andra uppdrag.

E-post
jonson.hb@swipnet.se

Övrigt Ledarskapsprogram,
med utgångspunkt i Bowens
systemteori. Baseras helt på
den enskilda deltagarens
egen frågeställning om vad
han/hon vill arbeta med hos
sig själv i egenskap av
ledare. Max 8 personer per
grupp. Programmets längd
är ca 12 månader, med 10
träffar, en gång per månad.
Eget arbete mellan träffarna.
Begär prisuppgift.

Annan relevant
kompetens: 25-årig yrkeserfarenhet från socialtjänst,
vuxenpsykiatri, barn- och
ungdomspsykiatri. Fortbildning inom det psykosociala området, arbete med
barn och familjer/familjeterapi. Legitimerad psykoterapeut med inriktning på
barn, ungdom och familjer.
Varit arbetsledare inom

Handledarutbildning:
Tvåårig utbildning i handledningsmetodik för arbetsledare inom socialtjänsten
1985/86. Handledar- och
lärarutbildning (30 p) med
inriktning mot psykoterapi
vid Ericastiftelsen
2002/2003.

Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom individoch familjeomsorg, äldreoch handikappomsorg, skola
och barnomsorg samt hälsooch sjukvård.
Övrigt: Socionom 1976. Har
erfarenhet inom individ- och
familjeomsorg, familjerätt
samt föräldrarådgivning.
Arbetar sedan 2004 privat
med psykoterapi, föräldrarådgivning och handledning.
Har handlett personal inom
individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg samt skola och
barnomsorg.

Kerstin Jurdell
Socionom
Wollmar Yxkullsgatan 37,
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handledare i psykosocialt arbete
1 tr, 118 50 Stockholm
Telefon 08-658 22 48,
0708-58 22 48
E-post jurdell@comhem.se
Handledarutbildning:
Psykodramaregissör,
T.E.P./Trainer, Educator,
Practitioner/ genom Nordic
Board of Examiners in
Psychodrama, Sociometry
and Group psychotherapy.
Annan relevant
kompetens: Lärare på
handledarutbildning samt
diakonutbildning vid Ersta/
Sköndal Högskola,
psykoterapeut och familjebehandlare, lärare vid
Psykodramaskolan.
Önskad typ av uppdrag:
Inom psykosociala och
psykoterapeutiska verksamhetsområden liksom
personalgrupper, där man
önskar psykodrama som
metod och tänkande i handledningen /ett filosofiskt,
existentiellt och handlingsorienterat arbetssätt/.

Lars Jönsson
Auktoriserad socionom
Institutet för Utveckling av
psykosocialt Arbete, IUPA.
Yvradsvägen 9,
792 34 Mora
Telefon 0708-69 83 43
E-post
lars.g.jonsson@tele2.se,
psykosocial@yahoo.se
Utbildning: Socionom med
examensår 1984. Steg 1utbildning från Enheten för
Psykoterapiutbildning,
Psykiatriska kliniken, S:t
Görans sjukhus (Ekvivalerat
1988 av Bo Sigrell).
Handledarutbildning:
Praktisk handledarutbildning
vid olika behandlingshem
under sju år.
Annan relevant
kompetens: Fyrtio års
studier i filosofi och psykologi samt studier i retorik.
Femton års erfarenhet av
behandlingsarbete vid
behandlingshem för missbrukare.
Önskad typ av uppdrag:
Handledningsuppdrag inom
missbrukarenheter i kommunal socialtjänst och vid
behandlingshem för missbrukare.
Övrigt: Drev under åren
1985-2003 Vitalis Institutet i
Lund, psykoterapi för
individer, grupper och
familjer samt handledning
vid behandlingshem och i
kommunal socialtjänst och
utbildningar för personal

inom olika vårdyrken.
Arbetade som adjunkt i
socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund under åren
1987-1996.

Noomi Kallerdahl
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Göteborgs Psykoterapi
Institut, Vasagatan 16,
411 24 Göteborg

terapeuter, behandlingsassistenter. Arbetsledarhandledning, chefssamtal
(speaking partner).
Övrigt: Arbetar också med
andra typer av processer
inom organisationer samt
individuella stödsamtal, där
jag kombinerar reflekterande
samtal med yoga och meditation i företagets verksamhet Andrummet.

Telefon 0707-36 05 64,

Susanne Kihlström

E-post
noomi.kallerdahl@gpsi.se

Leg psykolog, leg
psykoterapeut, specialist i
klinisk psykologi, Utbildad i
barndiagnostik vid Erica
Stiftelsen
Drottninghusgränd 3,
tvärgata till Regeringsgatan
centralt i Sthlms City
111 39 Stockholm

Hemsida: www.gpsi.se
Handledarutbildning:
Psykoterapihandledning vid
Göteborgs Psykoterapi
Institut 1994-96.
Annan relevant
kompetens: Diplomerad
medlem vid Göteborgs
Psykoterapi Institut där jag
är verksam som psykoterapeut med vuxna, barn
och ungdomar samt som
handledare och lärare.
Arbetar även med chefshandledning och organisationsinsatser.
Önskad typ av uppdrag:
Processhandledning utifrån
ett psykodynamiskt tänkande inom psykosociala och
psykoterapeutiska verksamhetsområden inom till
exempel vård, socialtjänst,
familjevård, skola,
ungdomsmottagningar,
BUP, behandlingshem m m.
Även organisationsinsatser
och chefshandledning inom
privat och offentlig
verksamhet samt
psykoterapiutbildningshandledning och handledarutbildningshandledning.

Birgitta Keyser
Socionom
HELA Birgitta Keyser,
Jupitergatan 7,
661 33 Säffle
Telefon 0533-179 05

Telefon 070-285 24 00
E-post
susanne.kihlstrom@comhe
m.se
Handledarutbildning: Lång
erfarenhet inom psykologiskt
och socialt arbete.
Annan relevant
kompetens: Specialist i
klinisk psykologi med
erfarenhet från
chefskonsultationer och
grupphandledning inom
psykiatri, barnutredningar
och handledning till
socialtjänst och skola och
daghem. Erfarenhet från
invandrartäta områden och
god vana att arbeta med
tolk.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inom barn- och
ungdoms- och
vuxenpsykiatrin, individuellt
eller i grupp.
Chefshandledning,
krishantering, handledning
inom skola. Uppdrag tas
inom hela landet.
Övrigt: Mottagningen ligger
centralt i Stockholm city, en
tvärgata till Regeringsgatan.

E-post hela.bk@telia.com
Handledarutbildning: Ett
års organisationspsykologi
med systemisk inriktning på
Business Coaching of
Scandinavia i Stockholm.
Godkänd handledare av
Nämnden för Socionomauktorisation. Handledare
sedan 1991.
Annan relevant
kompetens: Ständig egenhandledning (systemisk).
Kurser och utbildningar.
Önskad typ av handledning: Alla former av
socialarbetare, exempelvis
socialsekreterare, hem-
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Sabine E Kirschard
Socionom, leg psykoterapeut
Telefon 0706-522064,
0734-337055
E-post
sabine.kirschard@tele2.se
Handledarutbildning i
psykosocialt Behandlingsarbete 30 p, Göteborgs
universitet.
Annan relevant
kompetens:
Magisterexamen i psykosocialt behandlingsarbete 60
p, Göteborgs universitet.

Steg 1-utbildning och steg 2utbildning i psykoterapi.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning av personal
som arbetar psykosocialt.
Övrigt: Erfarenhet av
habilitering, socialtjänst,
institution och skola.

Gun Kjellberg *
Auktoriserad socionom, fil
mag, MSc in Group
Relations
Finjagatan 4,
252 51 Helsingborg
Telefon 042-3013050,
0705-44 29 71
E-post gun@kjellberg.nu
Handledarutbildning i
psykosocialt behandlingsarbete, 20 p, Socialhögskolan, Lund. Godkänd
handledare av Nämnden för
Socionomauktorisation.
Annan relevant
kompetens: Magisterutbildning i socialt behandlingsarbete, 40 p. Påbyggnadsutbildning i psykosocialt
behandlingsarbete, 30 p
(steg 1). Arbetslivsinstitutets
beteendevetarutbildning.
Brittisk masterexamen i
grupp- och organisationspsykologi med Tavistockinriktning.
Önskad typ av uppdrag:
Grupper som arbetar med
psykosocialt behandlingsarbete.
Övrigt: Arbetat som socionom sedan 1974 inom
sjukvård, omsorg, socialvård
och skola. Arbetar med
grupp- och organisationsutveckling. Universitetsadjunkt vid Socialhögskolan
i Lund. Undervisar vid S:t
Lukas-institutet.

Hans Knutagård
Magister i socialt arbete
SSC-Social Change Center
& YNIC
Exercisgatan 13, 3 tr,
211 49 Malmö
Telefon 040-23 21 01
E-post hans.knutagard@
ynic-scc.com
Hemsida www.ynic-scc.com
Annan relevant
kompetens: Auktoriserad
socionom. 25 års praktiskt
erfarenhet och teoretisk
kunskap om mellanmänskliga processer i ett föränderligt globalt samhälle,
nationellt såväl som internationellt.
Önskad typ av uppdrag:
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handledare i psykosocialt arbete
Utbildning och handledning
av chefer, företag, organisationer, medarbetare och
enskilda personer stadda i
utveckling och förändring.
Ger utbildning i verksamhetsteori, såväl teoretiskt
som praktiskt.

verksam sedan 1975, som
handledare sedan 1981.
Certifierad psykoterapeut i
The European Association
for Psychotherapy. Clinical
Membership i The American
Group Psychotherapy
Association.

Övrigt: Kulturkompetens i
mångfalden av kulturer,
sociala seder och arbetsplatsattityder som konfronterar organisationer och
företag. Författare till boken
”Introduktion till verksamhetsteori”.

Önskad typ av uppdrag:
Handledning av personal,
chefshandledning, handledning på handledning,
utvecklingsdagar, utbildning,
föreläsningar eller annat
som överenskommes.

Anita Kruse
Socionom
Nyponvägen 7,
448 37 Floda
Telefon 0302-304 41,
0703-75 19 78
E-post
anita.kruse@vgregion.se
Handledarutbildning:
1990.
Annan relevant
kompetens: 30 års erfarenhet av psykosocialt arbete,
arbetsledning och organisation vid kommun och
landsting.
Övrigt: Specialintresse för
ungdoms- och organisationsfrågor samt verksamhet
vid Ungdomsmottagningar.

Tommy Kvarnlöf
Leg psykolog, aukt handledare
ps professionella samtal/
Abundi Psykolog AB,
Talja Högklint, 642 91 Flen
Telefon 0157-108 00 alt
08-33 71 73
E-post info@samtal.se
Hemsida www.samtal.se
Handledarutbildning inom
transaktionsanalys enligt
internationella transaktionsanalytiska förbundets
normer. Auktoriserad handledare av Nämnden för
Socionomauktorisation. Har
internationell handledarexamen.
Annan relevant
kompetens: Klinisk examen
i transaktionsanalys.
Utbildning i systemteori.
Erfarenhet inom par- och
familjeterapi, enskild psykoterapi och krispsykologi.
Erfarenhet av handledning
och andra personalvårdande
insatser inom socialtjänst,
psykiatri, kuratorsverksamheter inom lasaretts- och
primärvård, missbruksvård,
kriminalvård och skolans
elevvård, m m. Kliniskt
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10 år. Under den tiden var
jag med och startade tre nya
verksamheter inom olika
områden. Har nu arbetat
med ledar- och
organisationsutveckling i
snart 20 år, inom kommunal
verksamhet, i eget företag
och nu som anställd i
Ramböll Management
Consulting/Attractor. Har
även processkonsult- och
coachutbildning samt
karriärrådgivningsutbildning.
Önskad typ av uppdrag:

kompetens: Mångårig
erfarenhet av missbruksarbete med eget behandlingsarbete, undervisning
samt handledning på
området. Även erfarenhet av
barn-, ungdoms- och familjearbete, bl a medlingsuppdrag för Länsrätten.
Lång erfarenhet av arbete
med klienter med dubbeldiagnos och våldsproblematik.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning av personal
som arbetar psykosocialt,
gärna socialbyråarbete,
missbruksvård, barn-,
ungdoms- och familjearbete.
Handleder gärna i kontaktmannaskap.

Övrigt: Utbildnings- och
handledningslokaler finns i
Flen och Stockholm och
delas med kollegan Elisabet
Wollsén Kvarnlöf, också
verksam inom P S. Vi tar
gärna emot i egna lokaler
men arbetar också på annan
ort, även utomlands.

Handledning/coaching
individuellt och i grupp av
chefer, medarbetare och
arbetsgrupper på alla nivårer
i organisationer.
Utbildningsuppdrag,
teambuilding, konsultationer,
konflikthantering och övrigt
utvecklingsarbete.

Ingrid Lakso *

Hans Larsson

Socionom
Organisation och Personalutveckling, Älvbrinken 4,
652 25 Karlstad

Socialpedagog, leg psykoterapeut
Almnäsvägen 44,
124 30 Bandhagen

Telefon 054-15 52 24

Telefon 073-70 70 150

E-post
ingrid.lakso@home.se

E-post info@hanslarsson.se

Socionom, MSc, handledare
Mångfaldskompassen,

Hemsida
www.hanslarsson.se

Box 115, 125 23 Älvsjö

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, 40 p,
Sköndalsinstitutet.
Annan relevant
kompetens: Konsultutbildning i organisationspsykologi, Sinova, m fl.
Önskad typ av uppdrag:
Teamutvecklingsuppdrag.
Handledningsuppdrag
individuellt för chefer eller i
grupp. Handledning för
grupper inom sjuk-vård,
socialtjänst, personligt
ombud, läkare m fl. Även
privata näringslivet.
Övrigt: Arbetar även i
Norge.

Yvonne Landgren
Socionom, fil mag, dipl
systemisk terapeut,
handledarutbildning
Krukmakargatan 21,
104 62 Stockholm
Telefon 08-562 494 67
E-post yvol@r-m.com
Hemsida www.attractor.se
www.mareld.se
Handledarutbildning:
30 poäng
Annan relevant
kompetens: Har arbetat
med socialt arbete i
kommunal verksamhet i 10
år och familjeterapeutiskt
arbete samt ledar- och
organisationsutveckling i ca

Annan relevant
kompetens: Mångårig erfarenhet av psykosocialt,
psykiatriskt och psykoterapeutiskt arbete. Har arbetat
inom behandlingshem,
barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri. Jag är legitimerad
psykodynamisk psykoterapeut. Jag är även utbildad i
familje-, miljö- och nätverksterapi.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning och konsultation på individ- och gruppnivå inom socialtjänst,
behandlingshem, psykiatri
och skola. Även chefshandledning och chefsstöd.
Övrigt: Arbetar nu som
privatpraktiserande psykoterapeut och handledare.

Heléne Larsson *
Socionom, leg psykoterapeut
Karl Staaffsgatan 14 C,
417 27 Göteborg
Telefon 031-51 19 77 bost,
0703-29 58 30
E-post: helene.larsson4@
comhem.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 30 p vid
Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete.
Annan relevant

Övrigt: Arbetar i kriminalvårdens frivård bl a med
samtalsterapier samt
gruppverksamhet för män
dömda för relationsvåld.
Egen firma på deltid:HL
Psykoterapi och
Handledning.

Inger-Johanne Larsson

Telefon 0701-120606
E-post: inger-johanne.
@mangfaldskompassen.se
Hemsida:
www.mangfaldskompassen.
se
Handledarutbildning:
Psykosocial handledning
och konsultation, 40p.
Institutet för handledning
och konsultation.
Annan relevant
kompetens: Arbetat i 25 år
med psykosocialt stöd till
asylsökande och flyktingar
samt med kultur-, religionsoch integrationsfrågor.
Magisteruppsats: ”Religionsaspekter vid
barnavårdsutredningar –
erfarenheter från Birmingham” 2005. U-lands- och
biståndskunskap, 10p.
Internationella relationer
30p. Genomgått en 10dagars utbildning i ”Rasism
awareness training” 1986 i
Tützing, Tyskland. Gästmedarbetare vid Multi-Faith
Centre i Birmingham,
England 1993/94.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning och konsultation med mångkulturell
inriktning. Temahandledning
och ärendehandledning.
Kultur- och religionsaspekter
på livets skeenden, födelsefamiljeliv-död, samt vård och
omsorg. Migrations-
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handledare i psykosocialt arbete
relaterade frågor, integrationsprocess och sorg.
Personalfrågor med mångkulturella aspekter. Diskrimineringsproblematik.
Erfarenhet av handledning
inom socialtjänst och vård.
Erbjuder även utbildning och
teambuilding.
Övrigt: Deltagit i samt medverkat vid internationella
seminarier och konferenser.
Rest och bl a varit på Västbanken och i Gaza, besökt
flyktingläger i Thailand på
gränsen mot Burma, träffat
återvändande flyktingar i
Uruguay samt flyktingar från
grannländer i Costa Rica,
besökt biståndsprojekt i
Bangladesh samt socialt
stöd bland indianbefolkningen på Canadas västkust. Givit ut boken:
”Människor och tro – svensk
sjukvård möter världsreligionerna” 1997 på eget
förlag.

Margaretha Lincoln
Auktoriserad socionom/Leg.
psykoterapeut
Atline Konsult
Kaprifolgatan 11
213 62 Malmö
Telefon: 0739-307788
E-post:
margaretha.lincoln@atline.s
e
Handledarutbildning:
SOA 252. Det sociala
arbetet
handledningsmetodik, 10 p,
2005-2006, Lunds
Universitet.
Annan relevant
kompetens:
Socionomexamen 1986.
Vidareutbildning i
familjeterapi steg 1,
legitimerad psykoterapeut
steg 2 med inriktning
familjeterapi. Mångårig
praktik i lösningsfokuserad,
systemisk och salutogen
familjeterapi. Erfarenhet av
psykosocialt och
terapeutiskt
behandlingsarbete med
vuxna och ungdomar,
enskilda, par eller familj.
Missbruk och kriminalitet,
nätverksarbete,
relationsterapi. Erfarenhet
av handledning av
socialtjänsten, skolan, LSS;
sjukvården och
kriminalvården.
Önskad typ av uppdrag:
Process, metod eller
ärendehandledning i
psykosocialt

behandlings/terapi- och
utredningsarbete individuellt
eller i grupp. Även utbildning
och inspirationsdagar.

Bengt Göran Lindberg
Socionom, leg psykoterapeut, familjerådgivare
Aprilgatan 4,
126 33 Hägersten
Telefon 08-18 19 84 (bost),
08-508 44 632 (arb),
0708-60 52 54
E-post b-g.lindberg@
tellusborg.com
Handledarutbildning:
Godkänd som handledare
av Nämnden för Socionomauktorisation.
Annan relevant
kompetens: Diplomerad
psykodramaregissör,
Psykodramaakademien.
Handledningserfarenhet
inom socialtjänst, omsorg,
försäkringskassa, skola,
kommunal förvaltning och
flyktingarbete. Mångårig
erfarenhet av psykosocialt
arbete med barn/ungdom
och familjer, både som
handläggare och senare
som familje- och nätverksterapeut. Arbetar f n deltid
på Familjerådgivningen i
Stockholm.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning och utbildningsuppdrag. Olika typer av
grupparbeten, exempelvis
konfliktlösning, utvecklingsarbeten, tonårsgrupper.
Familj- och parterapier.
Leda nätverksmöten.
Integrerar systemiskt
perspektiv med
aktionsmetoder.

Kreativa metoder.

914 95 Gräsmyr

Annan relevant
kompetens: Godkänd som
handledare av Nämnden för
Socionomauktorisation.
Behörighet att analysera och
reflektera över utredningsmaterialet vid medgivandeutredningar av familjehem
och adoptivföräldrar. Vidareutbildning i krisarbete/
kristerapi. Långvarig erfarenhet av arbete med svår
tillitsproblematik då det
gäller både vuxna och barn.
Speciell kompetens i
modern
utvecklingspsykologi med
motivationsteori och
affekternas betydelse för det
psykosociala samspelet.
Adoptionsrådgivning. Krisarbete med enskilda.
Erfarenhet av BUP, familjehemsvård, familjehemshandledning, skola/
barnomsorg, socialtjänst,
vuxenpsykiatri, socialpsykiatri, äldreomsorg,
habilitering, förebyggande
psykosocialt arbete t ex
familjecentraler, anhörigarbete, specialpedagoger.

Telefon 0930-701 56,
090-785 66 18

Önskad typ av uppdrag:
Både inriktning mot barn och
vuxna. Allt inom vård, skola,
socialtjänst, ideella
organisationer och tvärprof.
grupper. Handledning av
”Utbildare” vid adoptivföräldrautbildning enligt ny
lagstiftning. Adoptionsrådgivning. Även s k tolkningar vid utredningsarbete.
Grupphandledning, men
även enskild handledning.

Kristina Lindberg-Falck

Övrigt: Har undervisat på
Socialhögskolan, Hälsohögskolan och inom
försäkringskassan och
socialtjänsten.

Socionom, leg psykoterapeut
PSYKOTERAPI NORRA
LIDEN, Norra Liden 9,
411 18 Göteborg

Ethel Lindberg *

Telefon 031-13 98 44 (arb),
031-29 68 02 (hem),
0705-13 99 98

Auktoriserad socionom 1976
Psykoterapeutisk
kompetens SAPU:
Korttidspsykoterapi
SAPU: Adoptionsproblematik
Firma: Psykosocial Handledning och Konsultation,
Järntorgsgatan 8,
703 61 Örebro
Telefon 019-44 55 70,
070-403 30 85
E-post
ethel.lindberg@telia.com
Handledarutbildning: i
Psykosocialt arbete, 30 p.
Göteborgs universitet 19982000. Samt fortbildning:
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E-post
sibylla.lindgren@telia.com
Handledarutbildning:
1992.
Önskad typ av uppdrag:
Grupp- och individuell handledning, konsultation och
personalgruppsarbete.

Birgitta Lindholm *
Socionom, familjeterapeut
Birgitta Lindholm AB,
Risvägen 44,
132 37 Saltsjö-Boo
Telefon 08-747 95 02,
0708-37 36 94
E-post
birgittalindholm@telia.com
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, Skövde
och Göteborgs universitet.
Önskad typ av uppdrag:
Personalgrupper inom
socialtjänst, skola, landsting
eller privata organisationer
som önskar konsultation
eller handledning. Organisationshandledning i
organisationer som behöver
hjälp i en process av omstrukturering på olika nivåer
i en organisation eller på en
arbetsplats.

Ann-Chatrine Lindmark
Auktoriserad socionom,
samtalsterapeut, organisationskonsult
Lindmark Personstöd AB,
Pipersgatan 27, 4 tr
112 28 Stockholm
Telefon 08-22 33 32,
070-492 13 92
E-post acl.personstoed@
swipnet.se
Handledarutbildning i
psykiatriskt behandlingsarbete.

Övrigt: Utgår från ett psykoanalytiskt tänkande och har
kvinnopsykologi som
specialintresse.

Annan relevant
kompetens:
Psykoterapiutbildning steg
1,
psykospsykoterapiutbildning
och organisationspsykologisk utbildning. Arbetar med
handledning och organisationsutveckling inom
kommun, landsting och
näringsliv. Lång erfarenhet
av vuxenpsykiatriskt arbete
och arbete som beteendevetare inom näringslivet.

Sibylla Lindgren

Önskad typ av uppdrag:
Handledning till chefer,
individuellt eller i grupp.

Handledarutbildning:
1989. Handledare Inga
Sylvander. Godkänd som
handledare vid
psykoterapiutbildningen,
Lunds Universitet.
Önskad typ av uppdrag:
Psykoterapi. Psykosocialt
behandlingsarbete.

Socionom, leg
psykoterapeut
Storbyn 263,
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handledare i psykosocialt arbete
Frida Lisak
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Mäster Johansgatan 12,
416 62 Göteborg
Telefon 031-68 54 15,
070-689 25 38
Hemsida:
www.familjeradgivningpsykoterapi.se
Handledarutbildning:
Psykosocialt behandlingsarbete.
Annan relevant
kompetens: Systemisk
familjeterapi utbildning
steg 2, psykodynamisk
psykoterapiutbildning
motsvarande steg 2,
familjerådgivare. Mer än 25
års yrkeserfarenhet. Varit
verksam inom socialtjänstens institutionsvård,
psykiatri och privat verksamhet.
Önskad typ av uppdrag:
Psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi.

Marie Lundell *
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Psykologgruppen Vasa,
Första Långgatan 4,
413 03 Göteborg
Telefon 031-24 37 18,
0708-16 44 58
E-post
marie.ac.lundell@telia.com
Handledarutbildning:
Institutionen för socialt
arbete.
Annan relevant
kompetens: Psykoterapiutbildning GPI, Göteborg.
Fyraårig gruppterapiutbildning, Göteborg.
Ett-årig
organisationsutbildning,
Stockholm. Sjuterminers
symboldrama- och bildterapiutbildning, Växjö.
Önskad typ av uppdrag: All
typ av psykosocialt och
psykoterapeutiskt arbete.
Jag handleder för närvarande exempelvis olika
nivåer och avdelningar på
socialkontor, samverkansprojekt, integrationsenheter,
ungdomsmottagningar,
psykiatriska vuxenmottagningar, elevvårdsteam
och missbruksbehandling.
Övrigt: Jag har arbetat som
psykolog bl a inom missbruks- och kriminalvård,
samarbetsprojekt och
psykiatri. Sedan 1987 har
jag på heltid drivit en egen
verksamhet som psykolog
och handledare.

18

Maths Lundsbye
Ingrid Lundin
Auktoriserad socionom,
examen från 1986
Balettvägen 87,
142 64 Trångsund

Leg psykoterapeut, leg
psykolog
Ekehöjdsgatan 8,
426 68 V Frölunda

Telefon: 08-771 23 10,
076-281 19 98

Telefon 031-29 29 41,
031-16 73 01,
031-16 73 02

E-post: konsultation@
glocalnet.net

Fax 031-69 49 98,
031-778 41 31

Handledarutbildning:
Socialhögskolans
handledarutbildning i
psykosocialt arbete, 2007

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete,
Göteborgs socialförvaltning,
1977-79. Psyko-terapifamiljeterapi, UHÄ, 1986-87.

Annan relevant
kompetens: Steg -1, psykoterapiutbildning, påbyggnadsutbildning i psykosocialt
arbete, nätverksutbildning,
ASI.
Önskad typ av uppdrag:
Handledaruppdrag inom
kommunal socialtjänst och
psykiatriskt arbete.
Övrigt: Mångårig erfarenhet
av psykiatriskt arbete med
traumatiserade flyktingar.
Flerårig erfarenhet av kommunal socialtjänst inom
missbruksvård och som
flyktingsamordnare.

Lena Lundquist
Socionom, leg psykoterapeut
Göteborgs Psykoterapi
Institut, Vasagatan 16,
411 24 Göteborg
Telefon 031-711 19 29,
070-780 38 35
Fax 031-711 50 49
E-post
lena.lundquist@gpsi.se
Handledarutbildning:
Handledningsmetodik för
psyko-terapeuter, SU
Göteborg 2002.
Annan relevant
kompetens: Diplomerad
psykoterapeut Göteborgs
Psykoterapi Institut, där jag
arbetar som psykoterapeut,
lärare och handledare.
Mångårig erfarenhet av
ungdomspsykoterapi.
Mellanstadielärarutbildning
och bildterapeutisk
utbildning och erfarenhet.
Kan erbjuda utvidgad
handledning med teoretiska
inslag till arbetsgrupper/
arbetslag inom skola och
socialtjänst.

Önskad typ av uppdrag:
Familjeterapi-familjearbete.
Psykosocialt arbete.
Miljöterapi.

Ann Lundstedt *
Auktoriserad socionom, fil
mag, vårdlärare
Stötten 313,
444 93 Spekeröd
Telefon: 0303-77 90 93,
070-600 63 90

Hemsida
www.andraalternativ.se
Handledarutbildning:
Göteborgs universitet 30 p,
examen 2007, steg 1 utbildning i psykoterapi, familjeterapeutisk inriktning,
examen 2003. Vidareutbildning i psykosocialt
behandlingsarbete, systemisk grund 20 p, 1989.
Socionomexamen 1985.
Annan relevant
kompetens: Arbetat länge
inom och med kommunal
socialtjänst, familjehemsvård. Även erfarenhet av
arbete som skolkurator,
kurator vid BUP. Haft handledningsuppdrag sedan
2001, bl a grupphandledning
av familjehem, personliga
assistenter, ungdomsboende m m.
Önskar uppdrag med
inriktning socialtjänst,
familjehem, gärna även
äldre- och handikappomsorg.

E-post alcophun@telia.com

Lotta Länne *

Hemsida
www.alcophun.com

Socionom, leg psykoterapeut och handledare enl
UHÄ:s normer
Psykolog Centrum, Box
17556, 200 10 Malmö
Besöksadress: S. Förstadsgatan13, Malmö,

Handledarutbildning:
Handledning i psykosocialt
arbete, 30 p. Göteborgs
universitet, institutionen för
socialt arbete.
Annan relevant
kompetens: Master of
Science in Social Work,
steg 1 psykoterapi på psykodynamisk grund. Orienteringskurs kognitiv terapi.
Flera års erfarenhet från det
psykosociala fältet; som
skolkurator, socionom inom
barn- och ungdomspsykiatrin, högskollärare på sociala
omsorgsprogrammet, deltagit i samverkansprojekt
m m samt flera förtroendeuppdrag. Lång erfarenhet av
att arbeta med barn och
ungdomar i grupp.
Önskad typ av uppdrag:
Grupphandledning inom
verksamhetsområden
såsom skola/ förskola, fritidsgårdsverksamhet, vård
och omsorg. Chefscoaching.
Utbildningsuppdrag för
personalgrupper. Uppdrag i
Västra Götaland, Halland,
Skåne.

Önskad typ av uppdrag:

Bibi Lundvall

Processhandledning på
psykodynamisk grund inom
psykosociala och pedagogiska arbetsområden.
Chefshandledning och
psykoterapihandledning.

Auktoriserad socionom
Falkvägen 6 B
541 33 Skövde
Telefon 0730-298987
E-post
bibi@andraalternativ.se

Telefon 040-12 20 68,
070-53 37 150
Fax 046-13 56 91
E-post:
lotta.lanne@comhem.se
Handledarutbildning i:
Psykoterapi och lång
erfarenhet av handledning i
psykosocialt behandlingsarbete.
Annan relevant
kompetens: Jag har mångårig erfarenhet av miljöterapeutiskt behandlingsarbete med missbrukare,
både i grupp och individuellt.
Mellan 1990 och 2005
arbetade jag framförallt med
missbrukande kvinnor vid
Sofia behandlingshem i
Malmö. Parallellt med det
psykosociala behandlingsarbetet har jag handlett och
arbetat som leg psykoterapeut. 25 års erfarenhet
av arbete med olika former
av gruppbehandling. Jag har
i sammanlagt 15 år varit
verksam i arbetsledande
befattningar (bitr chef och
chef).
Önskad typ av uppdrag:
Psykoterapihandledning och
handledning i psykosocialt
arbete. Handledning i
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handledare i psykosocialt arbete
miljöterapi. Chefshandledning och coaching.
Personalgruppshandledning.

Walter Löthman
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistbehörig i
klinisk psykologi
Föreningsgatan 32,
722 18 Västerås
Telefon 021-35 43 92,
070-424 62 18
E-post walter.lothman@
swipnet.se
Annan relevant
kompetens: Mångårigt
psykosocialt behandlingsarbete, 3-årig familjeterapiutbildning, 1-årig organisationsutbildning utifrån
systemteoretisk grund.
Handledningsuppdrag för
socialsekreterare, lärargrupper, personal inom
psykiatri och äldreomsorg,
på institutioner för ungdomar, familjer och barn.
Chefshandledning på olika
nivåer och arbete med
ledningsgrupper.
Önskad typ av uppdrag:
Individuell- och grupphandledning inom socialtjänsten, skola, barn- och
vuxenpsykiatri. Konsultationsuppdrag i familjeärenden. Ledarutbildning
och ledargruppsutveckling.
Övrigt: Arbetar utifrån ett
systemiskt
lösningsfokuserat
perspektiv. Arbetar som
utbildare, handledare och
samtalsledare, enskilt eller
tillsammans med olika
samarbetspartners. Kan
skriva handledarintyg som
gäller för socionomauktorisation.

Göran Löveborn
Socionom, leg psykoterapeut (familjeterapi),
handledare UHÄ
Yrttivaara 57,
980 41 Hakkas
Telefon 070-551 14 84
E-post goran.loveborn@
imeganet.se
Handledarutbildning:
Umeå Universitet 1995.
Annan relevant
kompetens: Socionomexamen 1973, leg familjeterapeut 1992. Utvecklingsprojektet i Systemiskt Arbete
på Nordkalottens utbildning i
relations- och nätverksarbete. Mångårig erfarenhet
av handledning i denna
utbildning. Arbetat i Barnoch ungdomspsykiatri,

familjerådgivning och IFO.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning IFO, barn- och
ungdomspsykiatri, arbetsledare, skolan och AF.
Utbildning i familjesamtal
och nätverksarbete, speciellt
med inriktning på refekterande processer och öppna
samtal. Utveckling av samarbetsformer.

Christina Löwenborg *
Auktoriserad socionom, fil
mag i socialt arbete,
psykodramaledare,
handledare och utbildare
Ulrika Jnsdottersväg 40,
179 98 Färentuna
Telefon 0704-97 15 04
E-post
christina.lowenborg@
telia.com
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete,
Sköndalsinstitutet, 30 p.
Annan relevant
kompetens: Fil mag i
socialt arbete,
psykodramaledare.
Psykoterapiutbildning motsvarande steg 1. Vidareutbildning i familjeterapi och
systemteori- och nätverksarbete. Erfarenhet av handledning och konsultation
inom kriminalvård, socialtjänst, skola och
barnomsorg med grupper
och enskilda samt
arbetsledare/chefer sedan
1992. Även erfarenhet av
personal- och kompetensutveckling.
Önskad typ av uppdrag:
Individual och grupphandledning till verksamheter där
psykosocialt arbete bedrivs.
Övrigt: Mångårig erfarenhet
av psykosocialt arbete.
Arbetar numera med handledning och utbildning, bland
annat av handledare.

Rosanne MackeAlström
Leg psykoterapeut
Collegium Park, Odengatan
24, 521 43 Falköping
Telefon 0515-821 90
E-post
rosanne.macke.alstrom@
falkoping.mail.telia.com
Handledarutbildning:
Utifrån systemteori och
interaktionistiskt förändringsarbete, 4 terminer. 19971998, Persona AB.
Annan relevant
kompetens: Beteendevetare. Certifierad Marte
Meo-terapeut. Certifierad
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Marte Meo-handledare.
Familjeterapi/par-äktenskapsterapi. Interaktionistiskt förändringsarbete. Organisationsutveckling och ledarskap,
sexologi, Psykologiska
Institutionen, Göteborg.
Barns tidiga utveckling,
Salutogenes.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning, konsultation
och utbildning. Personal
inom socialtjänst, kriminalvård, behandlings- och
utredningsinstitutioner och
specialskolor, konsultation
gällande bl.a. autism, asperger och damp. Behandlingsarbete/psykoterapi och
nätverksarbete på uppdrag.
Team- och organisationsutveckling.
Övrigt: Erfarenhet av arbete
inom behandlingsinstitutioner/ utredning. LVM- och
kriminalvård. Specialskola
och socialtjänst. Sedan
1994 handlett, utbildat och
arbetat med familjeterapi,
parterapi, nätverksarbete
och Marte Meo-terapi.

Thord Magnusson
Leg psykoterapeut
Göteborgs Psykoterapi
Institut, Vasagatan 16,
411 24 Göteborg
Telefon 031-711 19 29
E-post
thord.magnusson@gpsi.se
Handledarutbildad.
Önskad typ av uppdrag:
Processhandledning inom
socialtjänst och
kriminalvård,
behandlingshem ungdom/
vuxna, patienthandledning
och personalgruppsarbete.
Övrigt: Lång erfarenhet från
arbete inom missbruksvården; behandlingshem
ungdom/vuxna, öppenvård,
social-tjänsten, kriminalvården.

Gunilla Malmsten
Olsson
Diakon
Mottagning: Duco Gu Ma,
Johannesgränd 2,
Gamla Stan, Stockholm
Bostad: Solhemsbackarna
85, 163 56 Spånga

Annan relevant
kompetens: Familjeterapeut
2004 (vår). Ramavtal med
Stockholms Stadsdelsförvaltningar 2003-2005.
Diakonvigd 1987.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning grupp eller
enskilt. Skola, socialtjänst
samt vård och omsorg.
Övrigt: Samtal, rådgivning,
krisbearbetning, konflikthantering.

Maj-Stina (Majsan)
Malmvall
Familjerådgivare, leg psykoterapeut, handledare/konsult
Torgvägen 5 c,
433 75 Jonsered
Telefon 031-795 69 84,
0707-35 06 32
E-post
m.malmvall@glocalnet.net
Annan relevant
kompetens: Handledarutbildning. Diplomerad
Marte Meo-terapeut. Fritidspedagog samt pedagogik/
metodiklärare. Arbetar med
familjerådgivning inom
kommunal verksamhet. Har
arbetat i många år med
intensiv familjeterapi, både
med samtal och miljöterapi.
Har utarbetat och skrivit en
föräldrakurs inom BUP –
”När det går troll i föräldraroll”. Flera års erfarenhet av
handledning inom olika
förvaltningar och institutioner, där man arbetar med
barn, ungdomar, familjer
samt olika typer av nätverk.
Har systemteoretisk grundsyn med tankar och metoder
från lösningsfokuserat,
narrativt och kognitivt
arbetssätt. Använder de
metoder som passar bäst
vid olika tillfällen.
Önskad typ av uppdrag:
Jag önskar handleda inom
olika verksamheter med
personal som arbetar med
barn, ungdomar och deras
familjer. Handleder gärna
med Marte Meo-metoden.
Önskar även handleda
personal med mer pedagogisk inriktning.

Lena Melin

Telefon 070-538 52 16

Socionom
Lundagatan 39, IV,
117 27 Stockholm

E-post
gunilla.malmsten@telia.com

Telefon 08-84 76 20,
070-769 84 80

Handledarutbildning i
psykosocialt arbetssätt, S:t
Lukas 1997. Handledning
och konsultation Ersta
Sköndal, 30 poäng 2002.

Fax 08-84 44 64
E-post
lenamelin00@hotmail.com
Handledarutbildning på
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handledare i psykosocialt arbete
Sköndalsinstitutet.
Annan relevant
kompetens: Fortbildning för
socionomer. Systemteori,
familjeterapi, TA, socioanalys (Magnér-metoden).
Arbetat som handledare
sedan 1984.
Önskad typ av uppdrag:
Stat, landsting och socialtjänstens hela verksamhetsområde, HVB-hem och
familjehem. Handledning,
personalkonflikter, utbildning.

Monica Möllerstrand *
Socionom, leg psykoterapeut
Ö. Skärvallsgatan 24,
426 53 V Frölunda
Telefon 031-16 73 01
Fax 031-69 97 68
E-post
monica@mollerstrand.com
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, 30 p,
Göteborgs Universitet.
Psykoterapihandledarutbildning 20 p, Lunds
Universitet. Marte Meohandledarutbildad.
Annan relevant
kompetens: 20 års erfarenhet av barnpsykiatriskt
behandlingsarbete. Sedan
1990 verksam som handledare och utbildare inom
barn- och familjebehandling.
Är Marte Meo-examinator.

utvecklig, enskilt eller i
grupp.
Arbetssätt: Reflekterande
team, gestaltning,
system/struktur- analyser,
måleri, samtal.
Övrigt: Tidigare 15 års
erfarenhet av psykosocialt
arbete. Arbetar även som
konstnär.

Anna-Lena Nilsson *
Socionom
Storängsgatan 2,
413 19 Göteborg
Telefon 031-82 20 83,
031-41 75 85,
0708-48 75 85
E-post annalena-nilsson@
swipnet.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, Göteborgs Socialförvaltning, 2,5
år, 1990.
Annan relevant
kompetens: Psykoterapiutbildning, steg 1, 1991.
UGL-handledarutbildning.
Önskad typ av uppdrag:
Individ- och familjeomsorg,
hemtjänst, skolans elevvård,
företagshälsovård, sjukvårdspersonal, chefshandledning.

Margareta Nelson *

Övrigt: Arbetar som konsult
med personalutveckling,
konfliktbearbetning och
psykoterapi. Anordnar en
treterminersutbildning i
psykosocialt behandlingsarbete och en påbyggnadsutbildning för att nå
steg 1-kompetens i psykoterapi. UGL-utbildning
(Ut-veckling av Grupp och
Ledare) samt särskild
Ledarutveckling för kvinnor
tillsammans med LedarskapsAkademien för
kvinnor.

Handledarutbildad auktoriserad socionom. Magister i
socialt arbete. Steg 1-utbildad inom psykodynamisk
psykoterapi.
Tågagatan 2,
252 22 Helsingborg

Aukt socionom, handledare,
leg. psykoterapeut
Gustav Adolfs torg 47,
211 39 Malmö

Telefon 042-20 41 30,
070-47 16 634

Telefon 040-97 77 12,
0707-19 41 26

E-post
nelsonpm@telia.com

E-post info@acnkonsult.se

Önskad typ av uppdrag:
Utbildning, handledning och
organisationsuppdrag i
organisationer som arbetar
med förändringsarbete.
Även teambuilding och
chefshandledning.

Hemsida
http://nelsonpm.se/
Handledare sedan 1993.
Godkänd handledare av
Nämnden för Socionomauktorisation.
Arbetsområden: Processoch ärendehandledning.
Grupprekonstruktioner.
Förhållningssätt och
kommunikation. Personlig
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Ann-Catrine Nilsson *

Hemsida
www.acnkonsult.se
Handledarutbildning: 2 års
handledarutbildning i psykosocialt behandlingsarbete på
psykoanalytisk grund, GPI.
Medlem i Svensk handledarförening.
Annan relevant
kompetens: Familjeterapeut
steg 1 på systemisk interaktionistisk grund. Mer är 20

års erfarenhet av kommunal
verksamhet, hela IFO:s
verksamhetsområde, varav
mer är 10 år i arbetsledande
befattning, resterande tid
som behandlare och utredare. Kulturkompetens
Mellan-östern och Balkan. 2
års utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt.
Önskad typ av uppdrag:
Grupp- eller individuell
handledning för personal
och ledare i offentlig och
privat sektor. Superhandledning.
Övrigt: Certifierad UGL (utveckling av grupp och
ledare) handledare,
Försvarshögskolan, lång
erfarenhet av arbete med
människor i kris och sorg.

Louise Nordström
Socionom/leg psykoterapeut, gruppanalytiker,
handledare och psykodramaledare
Klostergatan 66,
582 23 Linköping
Telefon 0706-635 630
E-post louise.nordstrom@
bredband.net
Handledarutbildning i
socialt arbete, 30 poäng,
Stora Sköndal.
Annan relevant
kompetens: Familjeterapi
och femårig utbildning i
psykodrama. KBT-utbildning
(pågående).
Övrigt: Arbetar i eget
företag med psykoterapier,
individuellt, par och i grupp
och med handledning. Har
avtal med Landstinget vad
gäller psykoterapier. Har
genom åren haft avtal om
handledning med Kriminalvården och Landstinget
samt ingått i ett handledningsteam i kommunen.
Har nyligen fått avtal med
FK för handledning och med
Linköpings
/Norrköpings/Söderköpings
kommun. Har erfarenhet
från bl. a chefsarbete,
ungdoms- och socialarbete,
psykiatrisk vård,
kuratorsarbete inom vård
och skola samt annat
behandlingsarbete. Individ,
grupp och institutionshandledning.

tonynorman@bredband.net
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, Göteborgs universitet.
Annan relevant
kompetens: Utbildning i
narrativ terapi, BBIC.
Erfarenhet av
familjebehandling, familjerådgivning och arbetsledning. Familjeterapiutbildning, magisterutbildning i socialt arbete,
auktoriserad familjerådgivare.
Önskad typ av uppdrag:
Specialkompetens inom
temat våld. Psykosocialt
arbete och familjeterapi.
Behandlingshem, individ och
familjeomsorg, skola med
mera. Gärna konsultationer i
familjeärenden.
Övrigt: Är del av Familjeterapeuterna Korsvägen AB.
PrataMera Ilze & Tony AB.
Mer info och CV finns på
www.familjeterapeuterna.se.
Medlem av Familjeterapiföreningen.

Pia M. Odén
Mentalskötare, leg psykoterapeut
S:t Lukas mottagning i
Gävle och Sandviken
Norra Skeppsbron 7 A,
803 10 Gävle
Telefon 026-63 50 80
E-post
info@gavle.sandviken.
st-lukas.se
Handledarutbildning:
Psykosocial handledning
och konsultation, 40 p,
Högskolan i Gävle.
Annan relevant
kompetens: Har 18 års
erfarenhet från psykiatrin,
vuxen och BUP. Sedan
1993 psykoterapeut och
föreståndare på S:t Lukas
mottagning. Arbetat med
handledning individuellt och
i grupp under flera år.
Önskad typ av uppdrag:
Individual- och grupphandledning för dem som
arbetar i människovårdande
yrken. Handledning till
arbetsledare/chefer.

Hardy Olson *
Socionom, leg psykoterapeut
Sirius Handledningsinstitut,
Hammarliden 17,
412 62 Göteborg

Tony Norman
Leg psykoterapeut
Västgötagatan 9 B,
441 43 Alingsås

Telefon/fax 031-16 61 98

Telefon 031-16 73 01
(sekr), 0708-77 86 20

E-post
hardyolson@telia.com

E-post

Socionomen • handledarförteckning juni 2010

handledare i psykosocialt arbete
Hemsida www.siriushandledningsinstitut.se
Handledarutbildning:
Handledare i psykoterapi
och psykosocialt behandlingsarbete.
Önskad typ av uppdrag:
Process-, ärende- och
metodhandledning inom
socialtjänsten, vuxenpsykiatrin och barn- och
ungdomspsykiatrin; i psykosocialt behandlingsarbete,
systemisk psykoterapi och
annat behandlingsarbete.
Även arbetsledarhandledning och handledning
kombinerad med arbetslagsutveckling, liksom handledning på handledning.

Ann-Margreth Olsson
Master of Science (MSc) in
Systemic Leadership and
Organisation, fil.mag. i
socialt arbete, magisterexamen i pedagogik med
professionell inriktning,
auktoriserad socionom
Amove AB, Gesällgatan 5,
227 36 Lund

”Individen i vårdkedjan –
utredning och delaktighet”
som handlar om att
förstärka klienters
delaktighet i utredningsarbetet inom missbrukarvården. Vana att
handleda i dialogiskt och
systemiskt arbets- och förhållningssätt inom utrednings- och behandlingsarbete inklusive lösningsfokuserat och enligt BBiC.
Specialiserad på coachande
ledarskap och dialogisk
coaching, språksystemiskt
arbets- och förhållningssätt
med systemiska möten,
reflekterande team, dialogiska samtal och att leda
nätverksmöten.
Önskad typ av uppdrag:
Språksystemisk handledning, konsultation och
coaching för grupper eller
individer.
Övrigt: Uppfyller de krav
som Nämnden för Socionomauktorisation ställer för
att handledningen ska godkännas i samband med
utfärdande av socionomauktorisation.

Telefon 0708–70 92 01
E-post a@amove.se

Marianne Olsson

Handledarutbildning:
Master of Science (MSc) in
Systemic Leadership and
Organisation och (pågående) Professional Doctorate in Systemic Practice vid
KCC foundation, London,
och the University of Bedfordshire.

Socionom, leg psykoterapeut

Annan relevant
kompetens: Stor erfarenhet
inom kommunal socialtjänst
som coach, handledare och
utbildare i språksystemiskt
arbets- och förhållningssätt.
Är författare av rapporterna
Äldreskydds-ombudskapet
(2004), Barnets socialsekreterare, coaching i dialogiska utredningar (2005)
och Coach i socialt arbete
och dialogcoaching. Om reflektion och dialog som gör
skillnad (2006) samt Barns
berättelser om socialtjänstens utredningar (2007)
utgivna av Länsstyrelsen i
Skåne län. Många års erfarenhet som ledare och medarbetare inom individ- och
familjeomsorg samt som
förvaltningschef inom äldreoch handikappomsorg.
Sedan 2004 dialogisk coach
inom socialt arbete inom
ramen för två projekt inom
Länsstyrelsen i Skåne län:
”Stärkt skydd för utsatta
barn” som handlar om att
förstärka barnperspektivet
och göra barns röster hörda
i utredningsarbete, samt

Annan relevant
kompetens: Lång psykiatrisk erfarenhet, vuxen- och
barnpsykiatri. Leg psykoterapeut, familjeterapi.
Arbetar nu som familjerådgivare

Idungatan 27, 352 35 Växjö
Telefon 0470-269 08 (bost)
Handledarutbildning i
psykosocialt behandlingsarbete, 30 p, Socialhögskolan, Göteborg, 1991.

Önskad typ av uppdrag:
Psykosocialt behandlingsarbete. Handlett inom
psykiatri, socialbyrå,
diakoner m fl inom svenska
kyrkan. Omsorgs- och
assistansverksamhet.

Fil. kand. i pedagogik,
Socialt arbete (60 hp),
basutbildning i psykoterapi
(Steg 1), specialpedagogik
(15 hp) samt erfarenhet av
både individualterapi,
handledning och
familjebehandling.
Önskad typ av uppdrag:
Skolpersonal samt
samarbete hem, skola och
socialtjänst.

Gunnar Pellén
Tommy Palmgren
Socionom, leg psykoterapeut
V. Storgatan 24-26
291 31 Kristianstad
Telefon 044-24 85 29,
0705-46 39 59
E-post
tommy.palmgren@telia.com

Beteendevetare inkl. steg 1
Bygatan 17
276 30 Borrby
Telefon 0705-37 09 54
E-post
gunnel@ottersten.com
Handledarutbildning:
Socialt arbete med inriktning
på handledning och
konsultation i skolan
Annan relevant
kompetens:
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Aukt socionom, leg psykoterapeut, handledare och
lärare i psykoterapi, individualterapeut, familjeterapeut, nätverksterapeut
Duvnäsgatan 14 nb,
116 34 Stockholm
Telefon/fax 08-643 28 80,
070-765 89 72

Hemsida
www.utvecklandesamtal.se

E-post
gunnar.pellen@comhem.se
eller info@gunnarpellen.com

Handledarutbildning i
psykoterapi, Malmö
Psykologbyrå 1995-96.

Hemsida
www.gunnarpellen.com

Annan relevant
kompetens: Socionom
1977. Arbetat inom skola,
socialtjänst samt mest inom
psykiatrin som kurator,
psykoterapeut, handledare
och öppenvårdschef. Även
ingått i ledningsgrupp för
omorganisation på regional
nivå. Arbetat heltid privat 10
år med psykoterapi och med
handledning inom sjukvård,
socialtjänst och behandlingshem.
Önskad typ av uppdrag:
Psykosocial handledning.
Psykoterapihandledning.
Stöd/utveckling för chefer/
ledare.

Claes Parck
Auktoriserad socionom, leg.
psykoterapeut
Sankt Knutsgatan 3,
276 60 Skillinge
Telefon 0414-308 34,
0708-84 98 06
E-post claes@parck.se

Gunnel Ottersten

arbetsprojekt med polisen,
familjehemskonsulent,
socialsekreterare, familjeterapeut på s.k. Minnesotahem, projektledare för
kommunal psykiatriverksamhet, enhetschef, och för
närvarande privat mottagning för psykoterapi och
konsult/handledaruppdrag.
Innehar F-skattsedel.

Hemsida www..parck.se
Annan relevant
kompetens:. Se hemsida.
Önskad typ av uppdrag:
Ärende och
processhandledning i
personalgrupper inom
kommunal, landsting samt
privat regi.
Övrigt: Socionomexamen
1984, arbetat med inriktning
missbruk i olika former bl.a.
öppen behandling med narkomaner s.k. Arken modell i
Östersund, Skövde och
Upplands Väsby, sam-

Handledarutbildning: Vid
SAPU, 30p 2000-2002
Annan relevant
kompetens: Kurator vid
Ungdomsmottagning,
erfarenhet av arbete inom
skola, socialtjänst, psykiatri.
Privatpraktiserande psykoterapeut med speciellt
intresse för arbete med
unga vuxna, par-terapier och
familjeterapi med tonåringar,
kriser, nätverksterapier samt
handledning inom socialtjänst, skola och psykoterapi
sedan 1990.
Önskad typ av uppdrag:
Handledaruppdrag i grupp
och individuellt, även
enstaka konsultationer.

Åse Persson *
Socionom, fil mag i socialt
arbete, leg psykoterapeut/
familjeterapi
Musketörgatan 22,
296 32 Åhus
Telefon 044-24 06 86,
0705-24 86 27
E-post
ase_persson@telia.com
Handledarutbildning:
psykosocialt arbete 30p,
Institutionen för socialt
arbete i Göteborg 1999.
Medlem i Svensk handledarförening.
Annan relevant
kompetens: Socionom
sedan 1974 och fil mag
1996. Arbetat inom socialtjänsten och inom psykiatrin.
Arbetar i egen regi sedan
1997.
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Önskad typ av uppdrag:
Handledningsuppdrag inom
socialtjänst, sjukvård och
behandlingsverksamhet.
Utbildnings-uppdrag inom
socialtjänstområdet.
Utvärdering av verksamheter. Gör Kälvestens
analyser.

Margareta Regnér *
Fil dr i socialt arbete, universitetslektor, socionom, leg
psykoterapeut
Hedlundsgatan 10,
413 21 Göteborg
Telefon 031-16 62 06,
031-786 47 56,
070-302 87 85
E-post Margareta.Regner@
socwork.gu.se
Handledarutbildning:
Handledning i psykosocialt
arbete, Göteborgs
universitet, 1985.
Annan relevant
kompetens: Forskningsområden: familj, föräldraskap och kön i det sociala
arbetet. Har handlett i
psykosocialt arbete inom vitt
skilda verksamhetsfält
sedan 1985. Handledare på
handledarutbildningen i
psykosocialt arbete vid
Göteborgs universitet sedan
1991.
Önskad typ av uppdrag:
Familjearbete/terapi, psykosocialt arbete, alla områden.

Rani J. Reissmüller *
Socionom, dipl/aukt gestaltterapeut, aukt handledare
GESTALTFORUM,
Götgatan 59, 2 tr vä,
116 21 Stockholm
Telefon 08-642 11 60,
070-773 72 66
Fax 08-712 69 60
E-post rani.r@telia.com
Hemsida
www.gestaltforum.se
Handledarutbildning:
Handledning och konsultation i psykosocialt arbete
30 p, Sköndalsinstitutet.
Gestaltterapi och systemteori. Kommunförbundets
vidareutbildningsprogram
och handledarpool för
skolan. Medlem i Svensk
Handledarförening.
Annan relevant
kompetens: Aktiv sedan
1989 som handledare inom
socialtjänst, skola, landsting,
frivillig- och privat sektor.
Arbetar med individual-, paroch gruppterapi samt med
chefshandledning, team-
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och organisationsutveckling.
Utbildningshandledare/lärare
/terapeut inom Gestalt
Akademin i Skandinaviens
4-åriga masterutbildningar
MSc. Ger handledning på
grupphandledning med
regelbunden nyintagning
terminsvis. Kursansvarig för
handledarutbildning inom
Gestalt-Akademin/University
of Derby, GB, omfattande 45
credits (15 universitetspoäng).
Önskad typ av uppdrag:
Ärende- och processhandledning/konsultation.
Ledare-, team- och organisationsutveckling. Personaldagar och workshops ihandledning, gestaltterapi och
samtalsmetodik. Handledning på handledning.

vid Östra sjukhuset i Göteborg anordnad treterminers
handledarutbildning.
Annan relevant
kompetens: Familjeterapeut. Verksam inom
psykiatri i 25 år som kurator,
utbildare, handledare,
forskare. 15 års arbetsledarskap. Vidareutbildning i
arbets- och organisationspsykologi. Infört och utvecklat familjearbetet inom
vuxenpsykiatrin. Författat
flera rapporter inom området.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning i familjearbete,
familjeterapi, psykosocialt
arbete. Arbetsledarutveckling.

Ivy Robertsson

Övrigt: Handlett
regelbundet sedan 1980talet inom psykiatrin, alla
yrkeskategorier.

Socionom, leg psykoterapeut
Göteborgs Psykoterapi
Institut, Vasagatan 16,
411 24 Göteborg

Anders Ryberg

Telefon 031-29 00 87
(bost), 031-711 97 51 (arb),
0708-12 15 09

Leg psykolog
Kvarnåsvägen 9B,
433 31 Partille

Fax 031-711 50 49

Telefon 031-44 11 11

E-post ivyr@spray.se

E-post ryberg.a@telia.com

Handledarutbildning:
Psykoterapihandledning vid
Göteborgs Psykoterapi
Institut 1994-96.

Annan relevant
kompetens: Godkänd som
handledare av Nämnden för
Socionomauktorisation.

Annan relevant
kompetens: Diplomerad
medlem vid Göteborgs
Psykoterapi Institut där jag
är verksam som psykoterapeut, handledare och
lärare.

Önskad typ av uppdrag:
Grupper och enskilda medarbetare på socialbyråer,
behandlingshem, uppstart
av nya verksamheter.
Chefsgrupper, mentorskap.
Långsiktiga engagemang.

Önskad typ av uppdrag:
Psykosocial- och psykoterapihandledning utifrån ett
psykodynamiskt tänkande.

Övrigt: Jag arbetar med ett
helhetskoncept på psykodynamisk grund som i sig
innefattar ärende- och
processperspektiv, systemiskt tänkande och parallellprocesser. Fokus ligger på
att den enskilde och gruppen skall uppleva sitt arbete
begripligt och spännande
samt att handledningen skall
leda till en bestående
utveckling och kompetensökning hos personalen. Jag
har mycket stor erfarenhet
av olika personalgrupper
och de processer som kan
utbryta där och arbetar
mycket med vad som
händer i själva handledningssituationen.
Dessutom lång erfarenhet
som individual- och gruppterapeut. Jag har också
egen erfarenhet av att
”arbeta på golvet” i en
behandlingsorganisation.
Referenser från nöjda
klienter lämnas om så

Övrigt: Var under åren
1982-2003 verksam vid
Ungdomsrådgivningen
Humlan i Göteborg som
psykoterapeut och handledare. Har även erfarenhet
som socialsekreterare och
skolkurator.

Jana Rudberg
Socionom, leg psykoterapeut
von Posts väg 1,
444 48 Stenungsund
Telefon 0303-656 20,
0706-47 43 05
Fax 0303-656 21
E-post jana.rudberg@
vgregion.se
Handledarutbildning: Av
Området för Vuxenpsykiatri

önskas. Varning: Personlig
utveckling kan leda till att
man byter jobb!

Ingela Rydholm
Magisterutbildad socionom,
leg psykoterapeut,
handledare
Familjehuset Multilog
Bäckgatan 10 B
432 44 Varberg
Telefon 070-224 59 59
(telefonsvarare)
0340-808 90 (mottagning)
E-post:
ingela.rydholm@multilog.nu
Hemsida: ww.multilog.nu
Handledarutbildning:
Psykosocial handledning 45
p, Göteborg 1990
Annan relevant
kompetens:
Masterutbildning 90 p 1988,
Sexologi 60 p, 1993, leg.
psykoterapeut Lund 2009.
Auktoriserad
familjerådgivare. Arbetat 10
år som kurator inom
sjukvård och 17 år som
familjerådgivare. Sedan fyra
år egen mottagning med
enskilda, par- och
familjesamtal. Handlett
regelbundet sedan 1990talet många grupper inom
socialtjänst, missbruksvård,
LSS, skola,
familjerådgivning, hemtjänst
och sjukvård. Utbildat
familjerådgivare i systemisk
parterapi. En av två
författare till boken
”Kärleksfulla berättelser”,
2005, Mareld, Stockholm.
Önskar typ av uppdrag:
Öppen för diskussion med
olika grupper inom
psykosocialt arbetsområde;
Socialtjänst, skola
familjerätt, familjerådgivning,
sjukvård. Enskild
handledning av chefer.

Ernst Salamon
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Revisorsvägen 10,
120 47 Enskede Gård
Telefon/Fax 08-91 30 30
E-post ernst@salamon.se
Handledarutbildning 198385
Annan relevant
kompetens: Handledare
inom socialtjänst, psykiatrisk
vård, skolhälsovård samt
omsorgsvård sedan 1975.
Grundare av ”Uppdragsmodellen”.
Önskad typ av uppdrag:
Alla typer av uppdrag, långa
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och korta.

Göran Sandell
Fil dr i socialt arbete, universitetslektor, leg psykolog,
leg psykoterapeut
Udden, Gallvik,
441 63 Alingsås
Telefon/fax 0322-55 944,
0707-46 26 66
E-post goran@sandell.nu
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete/
psykoterapi (enl UHÄ 4
terminer 1978-80) samt 10 p
inom forskarutbildning i
”Handledningens
pedagogik”.
Annan relevant
kompetens: Verksam inom
välfärden i 30 år, bl a som
fältarbetare, psykolog,
psykoterapeut, psykoterapiutbildare, universitetslärare,
forskare, chefpsykolog,
utvecklingschef/FoU och
organisationskonsult.
Författat flera böcker inom
området.
Önskad typ av uppdrag:
Behandlings/förändringsarbete. Ledarutveckling för
chefer och politiker. Kvalitetsutveckling och integrerad
utvärdering i kommuner och
landsting.
Övrigt: Handlett
regelbundet sedan 70-talet –
alla yrkeskategorier, från fält
till ledning samt FoU på
olika nivåer. Tio år som
”superhandledare” inom
handledarutbildning i
psykosocialt arbete vid
Göteborgs universitet.
Programansvar, kursledning
och examinator vid
universitetets legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med system/
familjeterapiinriktning.

Kerstin Sandgren
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Igeldammsgatan 8 3 tr,
112 49 Stockholm
Telefon/fax 08-33 87 54
(arb), 070-632 07 15
Mottagning i Stockholm och
Malmköping.
E-post
kerstin1437@hotmail.com
Handledarutbildning i
psykoterapi vid utbildningsenheten, Västra Stockholms
produktionsområde,
Beckomberga sjukhus,
Bromma.
Annan relevant

kompetens: Mångårig
erfarenhet av arbete som
kurator, psykoterapeut,
handledare/konsult och med
undervisning/utbildning inom
landsting, kommun samt
inom egen verksamhet.
Mångårig erfarenhet av
behandlingsarbete inom
somatisk sjukvård och inom
psykiatri.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning/konsultation/
undervisning i psykiatriskt
och psykosocialt behandlingsarbete inom kommun
och landsting (somatisk
sjukvård och psykiatri).
Handledning/ undervisning i
psykoterapi på psykodynamisk grund – enskilt
och i grupp. Handledning/
undervisning i counselling
(upp till 4 problemformulerade samtal på psykodynamisk grund). Jag arbetar gärna med frågor/problematik av psykosomatisk
karaktär.
Övrigt: Drygt 20 års arbetslivserfarenhet från hälsooch sjukvård. Sedan 1992
verksam med egen psykoterapimottagning med uppdrag som psykoterapi, konsultation, handledning och
undervisning

Gunnar Sandström
Socionom
Morkullegatan 34,
724 69 Västerås
Telefon 021-35 66 83
E-post gunnar.sandstrom@
bredband2.com
Handledarutbildning: 3
terminer Gunilla Lundmark,
Stockholm 1988-89.
Annan relevant
kompetens: Har lång
erfarenhet av arbete med
grupper med olika yrkesinriktningar. Organisationspsykologi och påbyggnadsår
med handledning, Eva
Rosenberg och Ylva Almqvist-Fritz, Business
Coaching of Scandinavia
1994-96. Introdutionskurs i
kognitiv psykoterapi. Påbyggnadsutbildning för
beteendevetare inom
Arbetslivsinstitutet 2004.
Önskad typ av uppdrag:
Personal och chefshandledning.

Lisa Sandström *
Socionom, leg.
psykoterapeut med
familjeterapeutisk inriktning,
diplomerad Marte Meoterapeut, handledare
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Föreningsgatan 8 A,
411 27 Göteborg
Telefon 031-13 13 88 tfn
svarare, 0734-25 25 00
E-post lisa_sandstrom@
hotmail.com
Hemsida
www.LisaSandstrom.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 30 p vid
inst för socialt arbete Göteborg 1990-1991.
Annan relevant
kompetens: Lång
erfarenhet av socialtjänst
och barn- och
ungdomspsykiatri. Gestaltterapeutiskt vidareutbildning
likväl som inom det
beteendeteoretiska området
(Utvecklingspsykologi –
KBT). Jag har inom
familjeterapin intresserat
mig för lösningsfokuserad,
narrativ och
anknytningsbaserad
familjeterapi.
Nätverksutbildad. Erfaren i
föräldra-barn-samspel och
föräldraträning. Utbildar
personal i samtalsmetodik
m.fl. uppdrag.
Önskad typ av uppdrag:
Öppen för diskussion med
alla olika grupper inom
psykosocialt arbetsområde,
socialtjänst, HVB-hem, vård
och skola, m m. Även öppen
för konflikthantering och
teambuilding i arbetsgrupper.

Mia Sellgren Boström
Auktoriserad socionom
DUO AB, Fristadstorget 4,
632 20 Eskilstuna
Telefon 016-48 47 57
Fax 016-48 47 58
E-post mia_sellgren@
hotmail.com
Handledarutbildning:
Internationell behörighet
som utbildare och handledare i Transaktionsanalys, PTSTA-P
(Psykoterapi) år 2001.
Handledarutbildning, 45 hp,
Stockholms Universitet
2008-2009.
Annan relevant
kompetens:
Transaktionsanalytisk
psykoterapeut, CTA-P 1995.
EAP, European Certificate
of Psychotherapy, 2006.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning av personalgrupper inom vård och
omsorg, försörjningsstöd,
öppen och sluten missbruksvård, socialpsykiatri.
Individuell handledning och
terapi.
Övrigt: Erfarenhet från frivården, socialtjänst,
terapeut på behandlingshem
för vuxna missbrukare.
Handledare sedan januari
2001.

Eva Sintring
Lena Segerros *
Socionom, leg psykoterapeut
Slaggatan 13, 791 71 Falun
Telefon 023-25009,
070-677 18 27

Leg psykoterapeut
S Strandgatan 3 A,
702 10 Örebro
Mottagning: Olaigatan 17 A,
703 61 Örebro

Fax 023-25049

Telefon 019-22 21 52,
070-62 62 152

E-post
familjeforum@telia.com

E-post
eva.sintring@telia.com

Handledarutbildning
utifrån Interaktionistiskt
förändringsarbete.

Hemsida
www.psykoterapievasintring.
se

Annan relevant
kompetens: Egen yrkeserfarenhet från bland annat
barnpsykiatrin, socialtjänst,
skola, verksamhetsansvarig
på familjebehandlingsenhet.
Sedan 10 år tillbaka har jag
och en kollega en egen
verksamhet och mottagning,
Familjeforum Dalarna.

Utbildning: Pedagogik 1
betyg. Socionom, leg psykoterapeut med specialkompetens psykosomatik,
konsultutbildning.

Önskar uppdrag från
socialtjänst, habiliteringsverksamhet, barnpsykiatri,
skola, familjebehandlingsenheter, vuxenpsykiatri och
från övriga behandlingsenheter eller utredningsenheter inom den psykosociala världen.

Annan relevant
kompetens: Jag har sedan
tre år tillbaka en egen terapipraktik och konsultverksamhet. Jag håller seminarier.
Jag har lång erfarenhet från
landsting, kommun och
kriminalvård med missbruksarbete, även dubbeldiagnoser, hiv/aids,
kriminalitet, anorexia,
kvinnor som skär sig och
annan destruktiv
problematik. Även LVM.
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Önskad typ av uppdrag:
Ärende- och processhandledning både i grupp och
enskilt, även chefshandledning. Konflikthantering.

Socionom
Trädgårdsgatan 1 B,
602 24 Norrköping
Telefon 070-576 94 56

psykoterapeut,
handledarutbildad
Södergatan 18
451 40 Uddevalla

Övrigt: Jag har bred erfarenhet av att starta projekt
och att hantera de behov
och problem som uppkommer, grupp-processer.

E-post
liistening@hotmail.com

Telefon 0522-125 00, 070660 47 70

Handledarutbildning i
Gävle via IHK, 40 p.

E-post info@bkpm.se

Eva Sjöstedt
Leg. psykoterapeut
Socionom/familjeterapeut
Atline
Regementsgatan 14
211 42 Malmö
Telefon 0733-125 122
E-post
eva.sjostedt@atline.se
Hemsida
www.atline.se
Relevant kompetens:
Socionomexamen-84,
Familjeterapiexamen-01 och
Psykoterapeutexamen-06.
Är sedan många år utbildad
och verksam i systemiskt
arbete. Har också en
långvarig utbildning bl.a. av
Steve de Shazer och Insoo
Kim Bergh, i
lösningsfokuserad teori och
metod.
Önskad typ av uppdrag:
Jag har en integrativ
systemisk utgångspunkt för
mitt arbete med enskilda
och grupper. Min integrativa
utgångspunkt betyder att jag
arbetar med olika teorier och
modeller: t.ex.
lösningsfokuserat,
salutogent, narrativt, trauma,
krisarbete. Den systemiska
utgångspunkten när det
gäller handledning är att alla
i gruppen är viktiga.
Handledningen kan vara
ärende- eller
processinriktad, det är
gruppens eller den enskildes
önskemål som avgör.
Övrigt: Jag började
handleda 1994 och har
sedan dess haft uppdrag
inom både socialtjänst,
kriminalvård, sjukvård och
skola.
Jag har också under lång tid
arbetat med många
enskilda, par och familjer
som på olika sätt haft
bekymmer i sina liv med
t.ex. relationer, missbruk,
kriminalitet, våld, prostitution
och ungdomskriminalitet.
Jag har ramavtal med
Kommunförbundet Skåne.

Lii Stening *
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Annan relevant
kompetens: Fil mag socialt
arbete (Lunds universitet),
auktoriserad socionom.
Önskad typ av uppdrag:
Psykosocial grupphandledning, alla typer av
grupper.
Övrigt: Kreativa metoder
samt reflekterande team.

Eva Ström Norbäck
Aukt socionom
ESB Socionomtjänst,
Box 47, 123 21 Farsta

socialtjänst, försäkringskassa samt kurator inom
barnpsykiatrin och primärvård.

Hemsida www.bkpm.se
Önskad typ av uppdrag:
Alla typer av
handledningsuppdrag inom
socialt och psykosocialt
arbete. Även handledning
för chefer och arbetsledare.
Annan relevant
kompetens:
25 års erfarenhet av
psykosocialt arbete inom
socialtjänst med missbruk,
familj och
ekonomihandläggning,
familjehem, hemtjänst,
kvinnofrid och inom skolan
som skolkurator.

Telefon 08-410 69 910

Övrigt:

E-post esb@
socionomtjanst.se

Arbetar i eget företag,
Bohusläns kurator och
psykoterapimottagning, med
psykoterapi och med
utbildning och handledning.
Är medlem i
handledarföreningen i
psykosocialt arbete.

Hemsida
www.socionomtjanst.se
Handledarutbildning: Har
utbildats på systemisk och
salutogen (hälsofrämjande)
grund under tre terminer.
Under utbildningen har jag
kontinuerligt under termin
två och tre bedrivit grupphandledning i två grupper.
Kurslärare har varit Eva
Redemo, socionom och
familjeterapeut samt Ulf
Hagström, leg psykolog.
Uppfyller de krav som
Nämnden för Socionomauktorisation ställer för att
handledningen ska godkännas i samband med
utfärdande av socionomauktorisation och motsvarar
30 poäng.
Övrigt: Specifik och mångårig erfarenhet inom socialtjänstens arbete med barn,
ungdom, familjevård och
familjerätt. Har även kunskap och erfarenhet av att
leda föräldrautbildningar
inför adoption och att arbeta
med barn i grupp, barn till
skilda/separerade föräldrar
och barn till föräldrar med
missbruksproblematik samt
medlingsuppdrag till domstolen i vårdnads- och verkställighetsmål.

Ingvor Svedjenäs
Socionom, fil mag i socialt
arbete, leg psykoterapeut
kognitiv inriktning
Oriongatan 4,
441 36 Alingsås
Telefon 0702-04 49 17,
0322-133 81
E-post
ingvor@svedjenas.se
Hemsida www.svedjenas.se
Handledarutbildning: i
psykosocialt arbete 30p,
Göteborgs universitet.
Annan relevant
kompetens: Magisterutbildning i psykosocialt
arbete, Sexologi 40p, vidareutbildning i psykosocialt
personalarbete, psykosocial
konsultation och familjeterapi.

Birgitta Sturesson
Skoog *

Önskad typ av uppdrag:
Personal inom socialtjänst,
skola, sjukvård, behandlingsinstitutioner, försäkringskassa. Handledning/
konsultation i grupp eller
individuellt, familjehem/
kontaktfamiljer, familjepedagoger/”hemma-hosare”.
Personalgrupper som
önskar utveckla ett kognitivt
förhållningssätt.
Konsultation kring
sexologiska frågeställningar.

Auktoriserad socionom, leg.

Övrigt: Yrkeserfarenhet från

Önskad typ av uppdrag:
Arbetsgrupper inom IOF,
förskola, skola rättsväsen
och familjehem.

Pia J Svendsen
Auktoriserad socionom
Björnmossegången 47,
135 34 Tyresö
Telefon 08-712 16 74,
070-657 64 58
E-post pia.svendsen@
tyreso.se
Handledarutbildning:
Handledarutbildning IKM/
Socialstyrelsen, 3 terminer
1992-93, motsvarande
grupphandledareutbildningen för skolan i KSLs
regi. Handledningsmetodik
10 p (5p + 5p) Socialhögskolan Stockholm 1998.
Annan relevant
kompetens: Lång erfarenhet av psykosocialt arbete
med barn och ungdom i
behov av särskilt stöd inom
socialtjänsten samt grundoch gymnasieskolan. Handlett grupper inom skola,
socialtjänst, ungdomsmottagning, kriminalvård.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning, eventuellt
inslag av metod- och
organisationsutveckling,
med grupper som arbetar
med barn och ungdom inom
t ex skola och socialtjänst.

Ann Ternström
Socionom, leg psykoterapeut
Frejamottagningen
Frejgatan 81 B,
113 26 Stockholm
Telefon/fax 08-30 78 78
mobil 0707-15 78 78
E-post ternstrom@
frejamottagningen.se
Hemsida
www.danderydsteamet.se
Handledarutbildning av
PhD Scott D Miller USA
Annan relevant
kompetens: Familjeterapiutbildning. Leg. psykoterapeut. Utbildad i lösningsfokuserat arbetssätt i USA
av Insoo Kim Berg & Steve
de Shazer samt Scott D
Miller. Klinisk erfarenhet från
socialtjänsten, BUP, narkomanvård. Handledare/
utbildare sedan 1990 för
olika grupper inom socialtjänsten, skola, arb.mark.
psykiatrin, chefer m.fl.
Bedriver lösningsfokuserad
terapi tillsammans med
Karin Nordström inom
”Danderydsteamet”, där vi
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handledare i psykosocialt arbete
även genomför större
utbildningar (mer än 25 p) i
lösningsfokuserat
förhållningssätt/arbete.
Arrangerar också föreläsningar med olika
företrädare för den
lösningsfokuserade/
salutogena inriktningen.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning/utbildning inom
många olika områden (se
tidigare erfarenheter) och
gärna inom nya fält. Har haft
uppdrag inom ex.
socialtjänsten, sjukvården,
skolan, psykiatrin,
kriminalvården m.fl. samt
chefshandledning på olika
nivåer.

Kerstin Tholerus
FKC AB, Familjerådgivning,
Konsultation, Coaching
c/o Castenberg
Bergvägen 20 A,
186 41 Vallentuna
Telefon
070-529 29 06
E-post
kerstin.tholerus@fkc.se
Hemsida www.fkc.se
Annan relevant
kompetens: 2-årig systemteoretisk familjeterapiutbildning.
Lösningsfokuserad
korttidsterapiutbildning.
Sedan 1987 regelbunden
vidareutbildning av de
Shazer & Insoo Kim Berg.
Handledningen godkänd för
socionomauktorisation.
Önskad typ av uppdrag:
Lösningsinriktad handledning/utbildning.
Övrigt: Har sedan 1989
bedrivit terapi, utbildat och
handlett utifrån den lösningsinriktade modellen.

Birgitta Thomasson
Leg psykoterapeut, handledare
Vasagatan 58,
411 37 Göteborg
Telefon 031-708 07 40,
070-202 00 58
E-post birgitta@leda.se
Hemsida www.leda.se
Handledarutbildning på
systemisk/interaktionistisk
grund.
Annan relevant
kompetens: Familjeterapiutbildning, UGL – utveckling
Grupp o Ledarskap, Organisationsutveckling Genuine
Contact program, utbildning
i systemisk terapi och kon-

sultation, gestaltterapi, sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri.
Önskad typ av uppdrag:
Ledarskapscoaching, handledning och konsultation
inom familjeterapi, psykosocialt arbete och institutioner, personal- och
organisationsutveckling.
Övrigt: Lång erfarenhet av
arbete med familjer, barn
och ungdom, individualterapi, kris- och stresshantering, ledarskapscoaching, handledning av
grupper, teambuilding.

Susanne Thrane
Socionom, Master & Aukt
Gestaltpsykoterapeut, leg
handledare
Thranedans, Fullerstavägen
30,141 44 Huddinge
Telefon/fax 08-652 76 75,
070-742 75 94
E-post
gestaltpsykoterapi-thrane@
telia.com
Hemsida
www.gestaltpsykoterapithrane.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, 30p.
Annan relevant
kompetens: Arbetat som
socionom inom kommunal
socialvård 1978-1996 varav
5 år i arbetsledande
ställning. Arbetat med intern
och extern handledning till
grupper och enskilda i
socialt arbete samt med
individuell chefshandledning. Egen verksamhet
som terapeut sedan 1991
med grupper och enskilda.
Bildterapiutbildning samt
diverse utbildningar i socialt
arbete.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning inriktad på
möten mellan människor.
Ärendehandledning i socialt
arbete, enskild handledning,
bl a chefshandledning, samt
konsultationer i personalfrågor.
Övrigt: Som gestaltpsykoterapeut är jag angelägen
om hur kontakt uppstår och
hindras mellan människor.
Kommunikation och samarbete underlättar eller försvårar detta. Jag är mån om
att hela gruppen är aktiv i så
stor utsträckning som möjligt. Empati, ansvar,
gränser, uppriktighet,
respekt, tolerans, en öppen
dialog och atmosfär och en
lagom ambitionsnivå är
aspekter som jag är mån
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om.

Lena Thunander *
Socionom, leg psykoterapeut
Telefon 08-648 97 50,
070-242 18 17
E-post lena.thunander@
swipnet.se
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 30p
samt psykoterapi 25p
(steg 3).
Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet inom socionomyrket: inom socialtjänst,
familjebehandling, barnpsykiatrisk kurator och även
som legitimerad privatpraktiserande individualpsykoterapeut för vuxna.
Har utbildning inom familjeterapi, organisation och
ledarskap m.m. Handleder
både grupper och individuellt.
Önskad typ av uppdrag:
Grupp- eller individualhandledning i arbete med tonåringar, föräldra- och
familjearbete, inom barnoch vuxenpsykiatri.
Handledning även inom
socialtjänst, skolor, vårdinstitutioner m.m. på olika
nivåer.

Katrín Tjörvason
Arnkelsdóttir
Socionom
HUGSO, Utveckling och
lärande
van Dürens väg 31 b,
227 30 Lund
Telefon 0707-57 27 97
E-post info@hugso.se
Hemsida www.hugso.se
Handledarutbildning i det
sociala behandlingsarbetets
handledningsmetodik 20 p
1992, Socialhögskolan,
Lund
Annan relevant
kompetens: Psykosocialt
personalarbete 20 p,
forskningsförberedande
utbildning 20 p, magisterutbildning i socialt behandlingsarbete 40 p.

terapeut, magister i socialt
arbete
Albovägen 10,
232 54 Åkarp
Telefon 040-33 25 51 (arb),
040-46 02 17 (bost)
E-post birgitta.tordenstrom
@sydnet.net
Handledarutbildning i
psykoterapi med inriktning
på familjeterapi och i det
sociala behandlingsarbetets
handledningsmetodik.
Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet från arbete inom
vuxenpsykiatri och barnhälsovård.

Paul Trygg
Socionom, diakon, auktoriserad familjerådgivare
Rungatan 3, 214 59 Malmö
Telefon 040-813 02,
070-538 13 02
Annan relevant
kompetens: Arbetar som
familjerådgivare. Handledare
sedan 1991, med handledning för primärvårds- och
sjukhuskuratorer, rehabassistenter på Försäkringskassan, personal inom
Omsorgsförvaltning, samt
diakoner i Svenska Kyrkan.

Susan Turesson *
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Härsjödamm 405,
438 92 Härryda
Telefon 0301-310 62,
070-54 27 577
Fax 0301-301 62
E-post susan.turesson@
telia.com
Handledarutbildning:
Institutionen för socialt
arbete, Göteborg 1999.
Annan relevant
kompetens: Symbol/
bildterapi förutom leg
psykoterapeut.
Önskad typ av uppdrag:
Psykiatri, socialtjänst, hemtjänst, behandlingshem,
även handledning av
arbetsledare. Grupp- och
individuell handledning.

Önskad typ av uppdrag:
Processhandledning av
personer där arbete med
människor är en av
grunderna i arbetet.

Övrigt: Arbetar deltid på
Institutionen för socialt
arbete, Göteborg. Egen
firma: Susan Turesson AB.

Övrigt: Egen verksamhet
sedan 1996.

Christina Turesson
Walldau *

Birgitta Tordenström
Socionom, leg psyko-

Socionom, leg psykoterapeut
Byhus Svanvik 25,
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handledare i psykosocialt arbete
472 95 Varekil
Telefon 0304-109 15,
031-13 98 20
Handledarutbildning:
Institutionen för socialt
arbete i Göteborg, 1985-86.
Annan relevant
kompetens: Diplomerad
grupp-psykoterapeut.
Önskad typ av uppdrag:
Socialtjänst: ex familjehem,
familjerätt, behandling,
äldreomsorg, institutioner,
behandlingshem. Sjukvård
och friskvård: ex sjukgymnaster-arbetsterapeuter.
Psykiatri i olika former samt
andra uppdrag inom det
psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet.
Övrigt: Jag har arbetat inom
vården sedan 1975 och
under tiden känt behov av
att förstå mera av såväl mig
själv som de människor jag
mött. Därför har jag vidareutbildat mig via psykoterapi,
handledning och utbildning.
Jag arbetar gärna med bild i
handledningen, om de handledda så önskar. Sedan
1991 arbetar jag helt i egen
regi, dels på de psykoterapimottagningar jag deltar i, i
Stenungsund och Göteborg,
dels med handledning, individuellt och i grupp, samt
utför utredningar.

Ing-Marie Ullén
Leg psykoterapeut
(familjeterapiinriktning)
socionom, auktoriserad
familjerådgivare
Kronobergsgatan 9,
112 38 Stockholm
Telefon 08-652 50 20
E-post ingmarie.ullen@
comhem.se
Handledarutbildning:
Stockholms universitet,
Institutionen för socialt
arbete
Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet som
familjerådgivare i arbete
med par och förebyggande
arbete i samarbete med
mödra- och barnhälsovården
på temat ”När två blir tre”.
Erfarenhet även av annan
socialtjänst, framförallt barn
och familjeområdet, samt
missbruk i samband med
graviditet. Arbetar sedan
många år med utbildning
och vidareutbildning av
socionomer inom kurser
som behandlar psykosocialt
arbete, kriser, parrelationer,
gruppledarskap och
handledning vid Stockholms
Universitet,
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Socialhögskolan.
Handledare sedan 1990talet inom socialtjänsten
(barn- och familj, familjerätt,
familjerådgivning,
försörjningsstöd, integration
och introduktion),
rehabilitering.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning i grupp eller
individuellt inom det
psykosociala och
psykoterapeutiska
arbetsfältet samt inom vård
och omsorg.
Utbildningsuppdrag.
Övrigt: Arbetar även som
kursledare i FIA-kurser –
föräldrautbildning inför
internationell adoption.
Erbjuder också kurser i
samarbete med Su Borsig
(UK) på temat anknytning
och parrelationer.

Judit Wagner *
Leg psykoterapeut, lärare
och handledare
Esplanaden 8,
392 33 Kalmar
Telefon 0480-141 81,
070-30 44 181
E-post j.wagner@telia.com
Hemsida
www.perspektiv-wagner.se
Handledarutbildning med
familjeterapeutisk inriktning:
Linköping. Systemisk inriktning: BAM Stockholm,
Calgary Kanada, Tromsö
Norge. Leg psykoterapeut
med familje- och systeminriktning, vt 1994.
Önskad typ av uppdrag:
Individ, par och familj, grupp
och nätverk. Sambehandling. Utbildning.
Annan relevant
kompetens: Inom hälsovård: förebyggande och
rehabiliterande. Kriminalvård: rehabilitering. Socialvård: organisation, struktur,
nätverk. Skola: handledning,
utbildning. Företag: kommunikation, ledarskap, utbildning, hälsovård.

Magnus Wahlström von
Campenhausen
Leg psykolog, familjeterapeut
Mölndalsbacken 5,
122 66 Enskede
Telefon 070-234 15 62
E-post
magnus.wahlstrom@
epsilon.telenordia.se
Önskad typ av uppdrag:
Personal inom psykiatri
(öppen- och slutenvård) och

socialtjänst: socialarbetare
på olika nivåer, utredare,
handläggare, biståndsbedömare, utförare, etc.
Handleder också chefer och
terapeuter.
Annan relevant
kompetens: Godkänd som
handledare av Nämnden för
Socionomauktorisation. F.d.
mentalskötare, kliniskt verksam psykolog sedan drygt
20 år. Erfarenhet av
psykiatri (inklusive
rättspsykiatri), socialtjänst
och kriminalvård. Sedan
1999 arbetat ungefär halvtid
som handledare. Har en
treårig familje- och nätverksterapeutisk utbildning (hos
Nordiska Nätverksprojektet).
Övrigt: Arbetar företrädesvis med reflekterande
handledning med en språksystemisk utgångspunkt.
Även verksam som individual-, grupp- och familjeterapeut.

Richard Waldenstedt
Socionom
Fleminggatan 40 B, 2 tr,
112 33 Stockholm
Telefon: 08-660 80 16,
070-554 61 42
E-post: richard.waldenstedt
@telia.com
Handledarutbildning: 30 p
Stockholms universitet,
institutionen för socionomutbildning.
Annan utbildning:
Socionom, magisterutbildning i socialt behandlingsarbete med handledning
20 p.
Annan relevant
kompetens: 25 års erfarenhet från socialtjänst, främst
med barn och familj samt
familjehemsvård och arbetsledning, men även med
missbruk, psykiatri samt
ekonomiskt bistånd. Har
handlett socialsekreterare,
förskolor, korttidshem,
familjehem, kontaktfamiljer,
kontaktpersoner, lärare m fl.
Önskad typ av uppdrag:
Personal inom socialtjänst,
förskolor, skolor,
familjehem, jourhem,
kontaktpersoner/ familjer,
hvb-personal, personalassistenter m fl.
Övrigt: Arbetar f n som
familjehemssekreterare i
Ekerö kommun. Jag gör
tolkningar av s k Kälvestensintervjuer av familjehem.

Åke Wallberg
Leg psykoterapeut

Skepparegången 14,
413 18 Göteborg
Telefon 031-120644,
0703-120645
E-post
ake.wallberg@gmail.com
Handledarutbildning:
Psykosocial handledning
och konsultation vid ”Institutet för Familjeterapi” motsv.
30 p. Certifierad vid ”Utbildningscentrum i Göteborg”.
Annan relevant
kompetens: Utbildningar
inom familjeterapi, nätverksarbete och barn- och ungdomspsykologi. Ca 30 års
erfarenhet av psykosocialt
behandlingsarbete med
barn, ungdomar, familjer och
missbrukare.
Önskad typ av uppdrag:
Socialtjänst, barn- och ungdomsteam, narkomanvårdare/fältassistenter,
behandlingsgrupper,
institutionspersonal, lärare
och elevvårdspersonal.
Övrigt: Arbetar som narkomanvårdare/ socialsekreterare inom
kommunen och inom
”Utbildningscentrum i
Göteborg” som
handledare/superhandledare, utbildare och psykoterapeut.

James Walsh
Auktoriserad socionom,
handledare i psykosocialt
arbete
Södermannagatan 54
11665 Stockholm
Telefon 070-488 97 34,
08-643 83 05
E-post james.walsh@
comhem.se
Handledarutbildning:
Handledningens metodik i
socialt arbete 45 hp, vid
S,tockholms Universitet,
Socialhögskolan, under
2006-2007.
Annan relevant
kompetens: 25 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten som socionom med
åldersgruppen 13-20 åringar
och deras familjer. Utredningar, förändring och
behandling. Nära samarbete
med fritidsförvaltningar,
polisen, domstolsmyndigheten, skolan, barn och
ungdomspsykiatrin. Anställd
av Socialstyrelsen 1986-93 i
projektet ”Ungdom utanför”,
vägledning och utbildning i
olika kommuner för socialtjänstens ungdomsenheter.
Flera påbyggnadsutbildningar inom systemterapi
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handledare i psykosocialt arbete
och dess arbetssätt. Startade år 2003 och utvecklade
tillsammans med en kollega
Mobila Teamet, Tyresö
kommuns stödenhet för
elever i högstadiet. Verksamheten bygger på ett
aktivt och frivilligt samarbete
mellan familjerna, skolornas
elevvårdsteam och Mobila
Teamet. Teamet har varit
mycket framgångsrikt och
har nu sex medarbetare,
och erbjuder stöd till elever
och familjer från
förskoleklass till och med
årskurs nio. 10 års
erfarenhet av kommunens
medlingsverksamhet, gällande samtal mellan unga
brottsmisstänkta och personer i alla åldrar som har
utsatts för brott.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning för personal
inom ungdomsverksamhet,
socialtjänst, fritidsförvaltning
och skola. Handledningsmetoden inkluderar spegling
av det professionella ”jaget”
och det personliga ”jaget” i
arbete med människor, samt
belysning av konstruktiva
strukturer inom en verksamhet från utgångspunkten
’Den goda kaptenens perspektiv’. En annan målsättning är att personalen ska
känna sig stolt över sitt
professionella arbete med
familjer och individer och
trivas på arbetet.

Janne Wendin
Fil kand
Stockholmsvägen 87,
122 63 Enskede
Telefon 08-39 42 64,
070-441 61 18
E-post
info@jannewendin.se
Annan relevant
kompetens: Grundläggande
psykoterapiutbildning
(steg 1). Vidareutbildning i
miljöterapi och familjearbete
på systemteoretisk grund.
Arbetsledar-/chefsutbildningar. Sammanlagt över 25
års erfarenhet av arbete
som chef på familjebehandlingshem och som behandlare inom barnpsykiatri och
IFO. Handledningsuppdrag
sedan 1996 inom behandling, IFO, omsorg, skola
m m. Har egen handledning
på uppdragen och ingår i en
grupp av erfarna handledare.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning/konsultation av
grupper, enskilda och chefer
inom ovanstående områden.

Monica Wermelin *
Socionom, leg psykoterapeut
Sörensens gata 27,
416 79 Göteborg
Telefon 031-21 21 47
(bost), 031-15 53 50 (arb),
070-85 75 204
E-post: wermelin.monica@
comhem.se
Handledarutbildning: 30 p,
Socialhögskolan, Göteborg.
Annan relevant
kompetens:
Vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete,
psykoterapi, familjeterapi
och sexologi.
Önskad typ av uppdrag:
Psyko-socialt behandlingsarbete med individer, par
och familjer. Gärna inom
somatisk eller psykiatrisk
sjukvård, primärvård.
Övrigt: Arbetar som familjerådgivare på Kyrkans
Familjerådgivning i
Göteborg och halvtid med
handledning i egen firma.

Solveig Westergren
Auktoriserad socionom och
handledare
Krokvägen 14, Juniskär,
862 91 Kvissleby
Telefon 060-51 31 05,
070-534 21 46
E-post
solveig.westergren@one.se
Annan relevant
kompetens: 25 års
erfarenhet som handledare.
Utbildad i Systemisk
Centrerad Psykoterapi–
SCT.
Önskad typ av uppdrag:
Chefer och arbetsgrupper
inom privat och offentlig
sektor. Individuell handledning eller grupphandledning. Personalgruppsutveckling.

Lena Westling
Socionom, leg psykoterapeut

kompetens: Erfarenhet av
13 års arbete i kommunal
socialvård, 14 års arbete i
landstinget vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning och
senast som anställd vid
försvaret, som personalkonsulent.
Önskad typ av uppdrag:
Grupper från de mest skilda
verksamhetsområden, där
min erfarenhet och kompetens kan tas tillvara.
Övrigt: St. Lukasutbildad
leg psykoterapeut. Har haft
egen psykoterapimottagning
kvällstid samt handlett olika
grupper, främst inom psykiatri och socialtjänst i privat
regi, deltid, sedan 1998.

Martin Wettmark
Socionom, leg.
psykoterapeut
Storhöjdsgatan 17 b
416 71 Göteborg
Telefon 031-19 50 65,
0707-123 949
E-post
mawett@hotmail.com
Handledarutbildning: 2årig handledarutbildning vid
GCK, Göteborg 2007-08.
Annan relevant
kompetens: Socionom
1981, GSI:s grundläggande
utbildning i familjeterapi
1989-90, GCK:s
Diplomutbildning i systemisk
terapi 1992-95,
psykoterapeutlegitimation
1996, fristående kurser i
forskningsmetodik 20002006 vid NHV, Göteborg.
Bred erfarenhet av socialt
arbete, lång erfarenhet som
kurator inom psykiatrisk
öppenvård, såväl barn som
vuxenpsykiatri, enhetschef
på barnpsykiatrisk
utredningsenhet, erfarenhet
att arbeta med
gruppbehandling med
människor med missbruk,
psykiatrisk
rehabiliteringsprojekt vid
lantbruksskola.
Teamledare/Supervisorför
ett MST-team
(Multisystemisk terapi).

Torgvägen 3, 148 30 Ösmo

Önskad typ av uppdrag:

Telefon 08-500 630 66,
070-595 55 00

Ärendehandledning inom
socialtjänst, psykiatri m.fl.
enheter.

E-post
lenawestlingkonsult@
telia.com
Hemsida:
www.lewpsykoterapi.se
Handledarutbildning:
Psykosocialt arbete vid
Sköndalsinstitutet i Stockholm.
Annan relevant
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Martin Wiklander
Socionom, leg.
psykoterapeut, auktoriserad
familjerådgivare, handledare
Götgatan 26
118 46 Stockholm
Telefon: 08-658 31 97, 070-

22 653 02
E-post:
m.wiklander@telia.com
Handledarutbildning:
psykosocialt arbete, 30
poäng, Sköndalsinstitutet
Annan relevant
kompetens:
undervisningsuppdrag till
kommuner och landsting,
lärare
socionomutbildningen,
Linköpings Universitet.
Önskad typ av uppdrag;
handledningsuppdrag i
psykosocialt arbete,
familjerådgivning, familjerätt
och barnpsykiatri.
Övrigt: leg. psykoterapeut
med inriktning systemisk
familjeterapi.

Elisabet Wollsén
Kvarnlöf
Leg psykolog och leg psykoterapeut i familjeterapi.
”Diploma in advanced
Clinical Training in Family
Therapy”
E W Psykologkonsult AB +
P S Professionella samtal/,
Drottninggatan 73 A
111 36 Stockholm
Telefon 08-33 71 73 eller
0157-108 00
E-post elisabet@samtal.se
eller elisabet@lifestaging.se
Hemsida www.samtal.se
Handledarutbildning:
Socialpedagogiska
institutionen, 5 p, 1981.
”Handledning på handledning” med metodseminarier, tre terminer
1985-86. Handledare Kurt
Gordan. Deltagande i årliga
handledarseminarier med
Harlene Anderson/ Tom
Andersen, 2001 – pågår.
Auktoriserad handledare av
Nämnden för Socionomauktorisation.
Annan relevant
kompetens: Utbildad och
erfaren inom par- och
familjeterapi, enskild psykoterapi, psykodrama, barnpsykodiagnostik, kris- och
katastrofpsykologi samt
specialpedagogik avseende
barn med särskilda behov.
Kliniskt verksam sedan
1976. Handlednings-, utbildnings- och (tidigare) barnpsykodiagnostiska konsultuppdrag sedan 1984. Uppdrag/arbetslivserfarenhet
inom skola, socialtjänst,
barn- och ungdomspsykiatri,
barnhälsovård, HVBinstitutioner, familjehem,
familjerådgivning, habilitering m fl. Kursansvarig/
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handledare i psykosocialt arbete
lärare för uppdragsutbildning
i familjeterapi inom Ersta
Sköndals Högskola. Bedrivit
narrativ forskning inom
psykosocialt arbete och
ingår i ”nätverket för levnadsloppsinriktad forskning”.
Önskade uppdrag:
Uppdrag som syftar till att
utveckla (utmana) förhållningssätt och metoder inom
psykosocialt arbete och som
bidrar till att bibehålla vitalitet och professionalitet hos
den enskilde och personalgruppen. Uppdragen kan
anta former som handledning, utvecklingsdagar,
utbildningar, föreläsningar,
personalstödjande åtgärder
eller annat som överenskommes.
Övrigt: Utbildnings- och
handledningslokaler finns i
Flen och Stockholm och
delas med kollegan Tommy
Kvarnlöf, också verksam
inom P S. Vi tar gärna emot
i egna lokaler men arbetar
också på annan ort, även
utomlands. Har ramavtal
som handledare inom
Stockholms stads stadsdelsförvaltningar samt
Botkyrka kommun.

Anders Wächter
Socionom, leg psykoterapeut
Reimersholmsgatan 49,
117 40 Stockholm
Telefon 08-669 69 92,
0708-95 03 66
E-post info@amw.se
Hemsida www.amw.se
Handledarutbildning:
Handledar- och lärarutbildad
i psykoterapi.
Annan relevant
kompetens:
Lärare/handledare på IHK:s
tvååriga 45hp handledarutbildning sedan 1995.
Övrigt: Handledare sedan
1987. Arbetat med förebyggande socialt arbete,
narkomanvård, förskolekonsult, BUP, familjerådgivning, olika metodutvecklingsprojekt, uppdragsutbildning. Skrivit:
Dans på slak lina (tillsammans med Christian
Åkerlund), Utbildningsförlaget (1989), Samtal
pågår, Studentlitteratur
(2001) används som kurslitteratur på flera universitet/högskolor, redaktör och
medförfattare till Samforskning – att lära av
klienten, Mareld (2006).
Önskad typ av uppdrag:
Socialtjänst, socialpsykiatri,
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skola, habilitering, barnpsykiatri, kriminalvård, m m.
Arbetar också med
mellanchefer, föreståndare
och rektorer i form av
reflekterande chefsgrupper,
men även vanlig
handledning i grupp eller
individuellt.

Lasse Åhnby
TAiF, Fredriksbergsparken
19, 521 44 Falköping
Telefon 0515-103 30,
070-524 13 29
E-post
lasse.ahnby@telia.com
Handledarutbildning:
Licensierad handledare och
lärare inom transaktionsanalys, CTSTA, i enlighet
med International Transactional Analysis
Association, ITAA.
Annan relevant
kompetens: Arbetsterapeututbildning. Lång erfarenhet
av psykoterapeutiskt arbete
främst med missbrukare.
Lång erfarenhet som lärare
och handledare inom socialterapeutiska och psykiatriska områden. Lång erfarenhet av organisationsutveckling främst utifrån
systemiskt orienterade
modeller. Är certifierad av
European Association for
Psychotherapy, EAP att
inneha European Certification of Psychotherapy,
ECP.
Önskad typ av uppdrag:
Uppdragsgivare som prioriterar hög kompetens, kvalitet, god etik och flexibilitet,
där psykoterapeutiska och
socialterapeutiska metoder,
situationen och matchningsprincipen är önskvärda
inslag.
Övrigt: Handledarerfarenhet
främst inom sluten och
öppen missbruksvård,
socialtjänsten, ungdomsvård, familjevård, kriminalvård, psykädelreformen,
psykiatrin, chefshandledning.

Britt-Marie Åkesdotter
Leg psykoterapeut
Sirius Handledningsinstitut,
Hammarliden 17,
412 62 Göteborg
Telefon/fax 031-16 61 98
E-post
brittmarie.akesdotter@
telia.com
Hemsida www.siriushandledningsinstitut.se
Handledarutbildning:

Handledare i psykoterapi
och socialt behandlingsarbete.
Önskad typ av uppdrag:
Process-, ärende och
metodhandledning utifrån ett
systemiskt perspektiv.
Handledning i psykosocialt
behandlingsarbete, psykoterapi, förändringsarbete
och ärendehandläggning
inom socialtjänsten, vuxenpsykiatrin och barn-/ungdomspsykiatrin. Handledning på institutioner, inom
skola, handikappomsorg och
habilitering.
Övrigt: Har stor erfarenhet
av handledning i familjeterapi, familjebehandling och
nätverksarbete. Även chefsoch arbetsledarhandledning,
organisationsutveckling och
uppstartsarbete av nya verksamheter.

Lena Åstrand
Socionom, leg psykoterapeut
Blekingegatan 28 b, 118 56
Stockholm
Telefon/Fax 08 664 46 62,
0709 64 46 72

handledningsarbetet. Främst
KBT-inriktning (steg 2),
psykodynamisk teori (steg 1)
samt psykosyntes (diplomerad vid Psykosyntesakademin) där aktiva
kreativa metoder ofta
används. Även utbildad i
systemiskt konstellationsarbete. Centrala frågor för
mig i handledning är att
inspirera, stärka och
underlätta utveckling.

Jan Åström
Socionom, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare
Ö. Strandvägen 10,
961 31 Boden
Telefon 0921-104 92,
070-64 22 540
E-post astrom.astrom.ab@
telia.com
Handledarutbildning i
psykosocialt behandlingsarbete, 30 p , Umeå
Universitet samt lärar- och
handledarutbildning i
psykoterapi, 30 p, Uppsala
Universitet.

Hemsida:
www.lenaastrand.se

Annan relevant
kompetens: Mångårig
erfarenhet som handledare
inom socialtjänst och vuxenpsykiatri.

Handledarutbildning i
psykosocialt arbete 45 hp,
Stockholms Universitet .
Diplomerad handledare
utifrån ett integrativt
perspektiv,
Psykosyntesakademin.

Önskad typ av uppdrag:
Allt förekommande handledningsbehov inom socialtjänst, vuxenpsykiatri, vårdinstitutioner, utbildningshandledningar samt familjeterapi inom barnpsykiatrin.

E-post info@lenaastrand.se

Annan relevant
kompetens: Handledningsuppdrag inom kommun och
terapeutisk verksamhet.
Arbetat i eget företag sedan
1997 med psykoterapi och
coaching för individer,
grupper och par. Mer än 30
års erfarenhet av vård- och
behandlingsarbete. Bland
annat har jag arbetat med
kris- och traumabearbetning,
stresshantering och undervisning i psykosociala frågor
samt även med egen
skapande verksamhet. Ingår
i nätverk med Pactor
Partners som arbetar med
personal-, kompetens- och
ledarskapsutveckling.
Önskad typ av uppdrag:
Handledning av personal
inom människovårdande
yrken. Även chefshandledning och utbildningsuppdrag. Har ramavtal som
handledare med Stockholms
Stad t.o.m. maj 2011.
Övrigt: Jag har en helhetssyn och integrerar flera
perspektiv och metoder i

Monica Åström J:son
Socionom, leg psykoterapeut
Nygatan 51,
602 34 Norrköping
Telefon/fax 011-13 86 00
(Norrköping)
alt 0380-108 100 (Nässjö),
0733-108 100
Handledarutbildning i
psykosocialt arbete, Göteborgs Universitet, i psykoterapi, Linköpings Universitet
Annan relevant
kompetens:
Utbildningshandledning sexövergrepp, barnmisshandel,
myndighetsutövning, systemorienterat familjearbete/
nätverk.
Önskad typ av uppdrag:
Socialtjänst, psykiatri, behandlingshem.

Per Östberg *
Socionom
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handledare i psykosocialt arbete
Krokgatan 14
852 38 Sundsvall
Telefon 0702-86 36 56,
060-15 30 65
E-post
peraostberg@gmail.com
Handledarutbildning:
2-årig utbildning i
psykosocial handledning
och konsultation genom
Institutet för handledning
och konsultation (IHK) i
samarbete med Uppsala
Universitet. Medlem i
Svensk Handledarförening i
psykosocialt arbete samt i
Föreningen handledare i
norr – psykosocialt arbete.
Annan relevant
kompetens:
Erfarenhet som chef inom
socialtjänst och kommunal
integration. Projektledning
och utvecklingsarbete,
Erfarenhet från bl.a.
kriminalvård, invandrarverk,
socialtjänst, psykiatri,
vuxenutbildning/Sfi,
arbetsmarknad, introduktion
av nyanlända invandrare.
Önskad typ av uppdrag:
Verksamheter inom
psykosociala fältet – jag har
bred erfarenhet från olika
verksamhetsområden. Jag
är öppen för uppslag,
kulturkompetens är inte
alltid nödvändig – det beror
på. Chefshandledning.
Övrigt:
Ledarskapsutbildningar från
stat och kommun, andra
internutbildningar inom
professionen, egen
chefshandledning. Fil.kand.
Sociologi.
Inriktning:
Som handledare inom
verksamhetshandledning
strävar jag efter att arbeta
med deltagarnas berättelser
om sitt arbete och om de
människor de möter, och
inspirera till reflektiva
moment i
handledningsgruppen i syfte
att deltagarna får identifiera
och sätta ord på sina tysta
kunskaper i sitt arbete.
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handledare i psykosocialt arbete

Facktidskriften för kvalificerat socialt arbete

Box 12800, 112 96 Stockholm
08-617 44 37, fax 08-617 44 40
www.socionomen.nu
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