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1. Indledning
Claus Haugaard Jacobsen & Karen Vibeke Mortensen

Supervision anses i almindelighed for at udspringe af to kilder: af psy-
koanalysen i 1920’erne og af counselling-traditionen, hovedsagelig i
USA, ligeledes i begyndelsen af forrige århundrede. Supervision er såle-
des en virksomhed, der har sine rødder i uddannelsen af terapeutisk
personale, både af de mest veluddannede og af dem med den korteste
uddannelse. Som sådan har den fra begyndelsen været rettet mod et
bredt spektrum af professionelle. Det er indlysende, at mennesker, som
kun har en kort uddannelse, har brug for fortløbende vejledning; det
interessante er imidlertid, at behovet ikke nødvendigvis er mindre
blandt højtuddannede. Det er vigtigt at fastholde dette brede spektrum
i synet på supervision. Ingen bliver nogen sinde for gammel eller for er-
faren til at have gavn af – eller måske ligefrem brug for – supervision.

I løbet af de sidste 30-40 år har meget imidlertid ændret sig på be-
handlingsområdet. Ikke mindst er psykoterapi vokset frem som et stort
og selvstændigt virksomhedsområde, der i dag har væsentlig samfunds-
mæssig betydning – en vækst, der formentlig endnu ikke har kulmine-
ret. Psykoterapeuters1 uddannelse adskiller sig fra både psykoanalyti-
keres og rådgiveres. Den er bredere og i højere grad rettet mod arbejdet
i den offentlige sektor end psykoanalytikernes og teoretisk og metode-
mæssigt betydelig mere omfattende end rådgivernes. Vores teoretiske
forståelse af, hvad der betinger, skaber og vedligeholder psykopatologi,
er øget voldsomt, og det samme er vores viden om, hvad det er for rela-
tionelle forhold og metoder, der er virksomme i psykoterapi.

I takt med at psykoterapien er vokset fra at være en lille niche til at
være en faktor af samfundsmæssig betydning, er også uddannelserne i
psykoterapi blevet udviklet og formaliseret. Der stilles krav til psykote-
rapeuter om specialistuddannelser, og både i disse og i vedligeholdelsen
af uddannelserne indgår supervision som et helt centralt led. Super-
vision spiller altså en væsentlig og betydelig større rolle end før.

I N D L E D N I N G

1. Med psykoterapeuter tænker vi her og i det følgende hovedsagelig på psykologer
og psykiatere, der har videreuddannet sig i psykoterapi.
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