WiseMind AB
erbjuder en utbildningsdag i

Handledning, konsultation och etik
Stockholm, Ersta konferens, 11 februari 2019, kl 09-16
Handledning, konsultation och andra indirekta arbetsformer är en del av psykologens vardag. Dessa
arbetsuppgifter förenas just i att kontakten med den som ytterst ska ha nytta av en insats eller
verksamhet (klienten) inte är den man som psykolog har direkt kontakt med, eller att åtgärder
förmedlas i någon del via andra personer än psykologen själv.
Medan etik i direkt behandlingsarbete och forskning ofta känns mer självklart för de som bedriver
det, så är fältet av indirekta kontakter ett område som ofta kan väcka osäkerhet och diskussion hos
yrkesverksamma psykologer. Hur ska man se på yrkesetiken i handledning av annan personal? När
psykologer utbildar annan personal för att dessa ska göra behandlande insatser – Var går ens ansvar
då? Vilka yrkesetiska principer gäller gentemot konsultander och handledda? Etik är ett område där
det sällan ges självklara svar. Det är ett sätt att formulera frågor. Dessa frågor kommer att diskuteras
denna utbildningsdag.
Ur innehållet:
-

Vad är en etisk fråga och när uppstår den?
Etisk kod
Olika roller i yrkesutövande och dess etiska implikationer.
Psykologens yrkesutövande ur ett maktperspektiv
Etik inom konsultation och utbildning
Att bedöma rollkonflikter

Kurs leds av:
Jonas Ramnerö, Docent i klinisk psykologi, leg
psykolog, leg psykoterapeut, handledare.
Jonas har sin bakgrund inom psykiatrin och sin
akademiska hemvist i den kliniska psykologin.
Han har lång erfarenhet av utbildning på olika
nivåer, handledning och utveckling inom
behandlande verksamheter. Jonas arbetar på
Stockholms universitet, huvudsakligen med
undervisning på Psykologprogrammet.

Marie Rosén Wattis, leg psykolog, leg
psykoterapeut, handledare. Marie har lång
erfarenhet av att arbeta med barn, unga,
familjer och skolfrågor. Hon har arbetat med
metodutveckling och utbildning av skol- och
föräldrastödsprogram och handledningsgrupper bl a inom socialtjänst och skola. Marie
arbetar nu med klienter, handledning och
utbildning i privat verksamhet.

Målgrupp: Leg psykologer och PTP-psykologer.
Pris, information och anmälan: 2 400 kr + moms. Lunch samt för och eftermiddagsfika ingår.
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