
KBT-HANDLEDNING 2019

Tre av våra handledare genomgår just nu handledar- och lärarutbildning i 

psykoterapi med inriktning KBT vid Linköpings Universitet. 

Våra handledningsområden 

Alla våra handledare har legitimation som psykolog och psykoterapeut med

omfattande erfarenhet inom en rad verksamhetsområden. Vi handleder idag på

behandlingshem, statliga myndigheter och inom hälso- och sjukvården. Vi

undervisar dessutom på grundläggande och legitimationsgrundande KBT-utbildningar och på 

psykologutbildningen. Vi handleder brett inom KBT med möjlighet till fördjupning inom exempelvis 

beteendeanalys, ACT eller specifika diagnosområden: 

Vårdval psykoterapi

Vi är godkända som handledare för dig som är ackrediterad eller vill ackreditera dig inom Region Skånes 

vårdval psykoterapi KBT (tidigare KBT-lång) och KBT-kort. 

Psykiatri 

Vi har bred erfarenhet från öppenvårdspsykiatri med tidigare anställningar inom Region Skåne och Integrerad 

Närpsykiatri i Malmö (INM). En av vårda handledare är dessutom godkänd handledare inom ERGT 

(Emotion Regulation Group Therapy). Vi har även specialiserad kompetens inom behandling av ätstörningar

med KBT.

Primärvård

Vi har bred erfarenhet från psykologarbete i primärvården. Både i en mer traditionell psykologroll och inom 

ramen för integrerad beteendehälsa (IBH), som konsult.

Företagshälsa

Vi har stor erfarenhet av tillämpning av KBT inom företagshälsa, både gentemot individ, grupp och 

organisation. Vi har även levererat utbildningar i handledning för företagshälsovården. 

Behandlingshem

Vi har samarbete med ett flertal behandlingshem och är vana att handleda och konsultera kring de utmaningar

som kan uppstå i detta sammanhang. 



Mentorskap inom specialistutbildningen för psykologer

Är du psykolog under specialistutbildningen kan handledningen kombineras med mentorskap med en av 

våra handledare som handledande specialistpsykolog. 

Mer info på nervimalmo.se/utbildningshandledning2019
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