Introduktion til supervisionsgruppe for uddannelseslæger i almen medicin
Målet med supervision
Målet er at du får et trygt rum, hvor du kan få den faglige sparring i forhold til de vanskeligheder vi alle
oplever i mødet med patienter eller samarbejdspartnere, og at du kan få hjælp til at arbejde mere effektivt i
hverdagen.
I en supervisionsgruppe vil du kunne opleve, at når du fortæller om de ting du synes er problematiske, giver
du noget til gruppen, som inspireres og mindes om lignende oplevelser – lidt i modsætning til dagligdagen
hvor det, at fortælle om problemer kan føles besværligt for omgivelserne. Kollegerne i supervisionsgruppen
og supervisor vil så arbejde videre med problemet. Resultatet skulle gerne være, at du får nogle bud på,
hvad de ville have gjort, men ikke nogle ”gode” råd om hvad du skal gøre.
Vi ønsker også at du vil få en oplevelse af, at supervisionsgruppen kan fungere som et sted, hvor du kan
bryde den isolation som konsultationens lukkede rum udgør og give dig lyst til at prøve nye veje - noget der
vil kunne modvirke den tendens til at køre træt af patienter, som mange læger kan komme ud for med
årene.

Grundregler for supervisionsgruppen
Supervisionsgruppen fungerer som en slags lukket rum, hvor man kan tale frit med kolleger, fordi der her
gælder regler for tavshedspligt: det der behandles i gruppen forbliver i gruppen. Når en supervision er
afsluttet taler man ikke mere om den fx heller ikke i pausen. Når supervisionen er slut er den slut.
Supervisionen kan tage udgangspunkt i en video af en konsultation, en beretning om en konsultation,
samarbejdsvanskeligheder eller klagesager. Når man fremlægger et problem i en supervisionsgruppe
befinder man sig i en sårbar position og kollegers velmente råd og forslag kan let føles krænkende. Det kan
gøre ondt at lære, fordi man konfronteres med sine mangler. Derfor er man kommet frem til nogle
grundregler for supervisionsgrupper:
1.
2.
3.
4.
5.

Tavshedspligt
Aftale om hvad supervisanden vil have gruppens og supervisors hjælp med
Identifikation af følelser (Oftest kommende fra patienten)
Identifikation af det som fungerede godt i konsultationen – vær konkret.
En kreativ dialog mellem kollegerne med udveksling af, hvad de ville have følt
eller gjort i den nævnte situation/konsultation.
6. En opsummering af læringen
7. Check af følelser i gruppen – kan vi afslutte supervisionen?

For at en gruppe skal kunne fungere må deltagerne medtage nok og tilstrækkeligt vedkommende materiale.
Det er ikke altid muligt at fange ”den besværlige patient” på video, men man kan i hvert fald stille kameraet
op i konsultationen om morgenen og sige til alle patienter: ”I dag optager jeg alle mine konsultationer på
video for at blive bedre til at samtale. Har du noget imod at jeg optager vores konsultation?”. Hvis patienten
siger ”Ja” har du fastholdt patientens tilsagn. Siger patienten ”Nej” skal du slukke for kameraet. I alle
tutorpraksis skal man have adgang til et video kamera, men man kan også selv anskaffe sig et. Konsultations
video anses som journalmateriale og skal sikres/slettes efter brug.
Ved supervisionen har vi et TV hvortil du kan koble kameraets ledning (husk at medtage dit eget kamera
samt ledninger dertil – vi har HDMI-kabler samt ledninger til Iphone 4 &5). Men du kan også tage din PC og
ekstra højtalere med – lyden er ikke god nok på PC’en alene.

Supervisionsmetoder
Vinduesmodellen - fokus på konsultationen
Mål
Materiale og metode

Kommentar

At reflektere over sin konsultation med supervisor og kolleger på en sikker og
systematisk måde.
Bånd/video ses i sin helhed. Kontrakt om hvad lægen vil have hjælp med.
Derefter åbnes vinduerne i nummerorden: Følelser, hvad fungerede godt,
forslag til ændringer, læring og til slut følelser. Først taler supervisanden,
dernæst kollegerne.
Struktureret analyse ud fra et skema med 10 adskilte ”vinduer”. Man lærer sig
principperne for supervision. Cave: at køre skemaet mekanisk.

SKEMA VED GRUPPESUPERVISION, navn _____________

Hvad vil du gerne have kollegernes hjælp til?
Lægen:
1. “Under konsultationen følte jeg…”
3. “Jeg synes det fungerede godt da jeg gjorde ... ?”
5. “Jeg ville ønske, jeg havde gjort ... anderledes?”

Kollegerne:
2. “Hvilke følelser sætter denne konsultation i gang i dig?”
4. “Jeg synes det fungerede godt at du/da du ...”
6. “Hvis det var mig, så ville jeg måske ...”

7. “Det som fungerede godt var...”
“Det jeg ta’r med mig er ...”
9. “Nu føler jeg ...”

8. “Det jeg selv ta’r med mig ...”
10. “Nu føler jeg ...”

J-H Larsen, O Risør, J Nystrup, C Hedberg. Månedsskr Prakt Lægegern 1997; 75: 163-176 og 2010; 88: 601-10.

Reflekterende team (Tom Andersen, norsk psykiater, - 2007) - Fokus valgfrit
Mål
Materiale og metode

Kommentar

At få flere perspektiver på løsning af problemer i konsultationen ved at minimere
lægens forsvar under supervisionen og øge kollegernes kreativitet.
Bånd/video som spilles færdigt eller en case. Kontrakt om hvad lægen vil have hjælp
med. Dialog mellem supervisor og supervisand. Når supervisor føler behov for det kan
teamet indkaldes og lægen lytter med ryggen til. Bagefter spørger supervisor:” Kan du
bruge noget af dette?” Teamet må komme ind nogle gange og supervisor spørger til slut
hvordan lægen og teamet har det.
Stor frihed til refleksion og dermed stor kompleksitet, men større risiko for at såre
supervisanden. Intet sikkerhedsnet.

Du kan læse mere om Vinduesmodellen på FYAM’s hjemmeside under supervision.

