
Supervision
Supervision betyder, at en person (supervisor) hjælper en anden (supervisand) til at 
kunne løse sine arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse. Supervision er en særlig 
læreproces, hvorigennem supervisanden øger sine faglige og personlige kvalifikationer
- og lærer at udnytte disse bedre. 

En mere formel definition: Supervision er en tidsbestemt, kontraktligt baseret, 
problemafklarende, udforskende og handlingsudviklende læreproces, hvor en faglig 
kompetent person hjælper en anden med at integrere faglige problemstillinger, 
kundskaber og holdninger, således at supervisanden bliver bedre i stand til at handle 
kvalificeret i forhold til patienter/brugere, kolleger og i forhold til fagets teori og 
metode.

Kollegial supervision i gruppe

Deltagerne forpligter sig til fra praksis at medbringe en case, en problematik til hver 
supervision. Deltagerne indgår i det reflekterende team, når de ikke selv har en case 
til supervision. 

Formål
Supervisionen skal give den enkelte medarbejder lejlighed til at undersøge egne 
arbejdsmæssige problemstillinger med henblik på at uddrage en læring om faglige, 
tværfaglige eller personlige cases og dermed udvikle nye forståelser eller 
kvalifikationer. 

Læringsmål
 at arbejde med konkrete problemstillinger fra egen hverdag, i relation til 

patienter, kolleger, studerende, samarbejdspartnere.
 at analysere og kategorisere sagens elementer. 
 at blive bedre til at lytte før der konkluderes.

Form
Der tages en runde, hvor hver enkelt meget kort fremlægger hvilken problematik de 
ønsker supervision på. Den, der fik supervision sidst, giver en kort tilbagemelding. 
Der udvælges en eller flere cases. Tiden fordeles. 
Supervision gennemføres. 
Afrunding – ordet gives til reflekterende team og supervisand. 
Kan supervisionen lukkes? 
 
Kontrakt
Der indgås hermed en aftale om et fagligt vejledningsforløb (supervision) på i alt 2 
gange. 

Etik og tavshedspligt
Supervision skal foregå i en tryg og tillidsfuld atmosfære. Deltagerne har til hver en 
tid ret til at sætte deres egne grænser.  
Det der foregår i gruppen er underlagt tavshedspligt. Dette er væsentligt for den tillid,
der gerne skal være i gruppen. 
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