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Bakgrund 

Programmet Vägledande samspel/ICDP ingår i ett internationellt nätverk som 
arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för människor världen över. Programmet är 
ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden såsom konventioner om mänskliga 
rättigheter.  Programmet har utvecklats av professor Henning Rye och professor 
Karsten Hundeide tidigare verksamma vid Oslo Universitet. ICDP är en 
internationell stiftelse, registrerad i Norge 1992, hemsida: www.icdp.info. ICDP-
programmet baserar sig på modern forskning om samspel och kommunikation. Det 
är relations och resursinriktat och används i de dagliga samspelssituationerna. 

Vägledande Samspel/ICDP i Sverige- kort historik 

Arbetet med ICDP-programmet i Sverige startade 1999 då professor Henning Rye 
utbildade den första gruppen vägledare, av dessa vägledare utbildade sig sedan 13 
personer under 2000 till ICDP-handledare. Dessa personer arbetade inom 
barnhälsovård, förskola, skola och socialtjänst. 

I oktober 2000 blev Stiftelsen ICDP Sweden registerad hos Länsstyrelsen i 
Stockholm. Stiftelsens ändamål är att introducera ICDP i Sverige samt verka för 
spridning och vidareutveckling av programmet. Stiftelsen anordnar utbildningar och 
seminarier. 

Att arbeta med ICDP-programmet är ett sätt att förverkliga intentionerna i FNs 
Konvention om barnets rättigheter. Sedan årsskiftet 2006/07 ingår Stiftelsen ICDP 
Sweden i Nätverket för Barnkonventionen. 

Styrelse 2011 

Paul Bergman, leg psykolog, leg psykoterapeut , ordinarie ledamot 

Lilian Berggren, leg. Psykolog, ordinarie ledamot i stiftelsen, avgick juli 2011 

Grete Flakk vid Barne-, ungdoms- og familjedirektoratet, Oslo, senior rådgivare 

Åsa Lindström, specialpedagog, sekreterare i stiftelsen 

Annelie Waldau, leg psykolog, leg psykoterapeut, ordförande i stiftelsen 



Peter Westmark, lektor ved University College Nordjylland. 

Karin Edenhammar , leg psykolog, senior advisor, kassör i stiftelsen 

Styrelsen stiftelsen ICDP Sweden har haft fem protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret 2011. 6/5 (årsmöte), 8/6,2/9 strategidag, 5/10 samt 6/12 

Styrelsen för ICDP AB har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret 
2011. 

Samma datum som ovan. 

Styrelsen för stiftelsen ICDP Sweden har haft ett strategimöte då långsiktiga mål och 
strategier diskuterades. Datum 2/9 2011. 

Referensgrupp 

Stiftelsen har inbjudit till referensgruppsträff den 1/9. Samtliga personer tackade ja 
och deltog på träffen. 

Stiftelsen gick då igenom den nya webbaserade nätverkssidan Community. I varje 
grupp diskuterade man sedan vilka tänkbara utvecklingssteg man var villig att 
engagera sig i. Tyvärr har inte arbetet med referensgrupper fortsatt 

Skälen till detta var framförallt kopplat till tidsbrist och arbetsgivarens inställning. 
Gruppen har varit vilande sedan dess september 2011. Styrelsen ska diskutera och ta 
ställning till hur man ska gå vidare med referensgruppen på strategidagarna i 
september 2012. 

Utbildningar och verksamhetsutveckling 

Nivå1 och 2 vägledarutbildningar i landet 

Utbildningar i Programmet Vägledande Samspel/ICDP har ägt rum i olika delar av 
landet. Siffrorna i registret vid årsskiftet: 

Nivå ett: Stiftelsen ICDP Sweden saknar register på personer utbildade på nivå ett. 
Under år 2011 har handledarna utbildat 1023 personer.  Den sannolika totala siffran 
bedöms vara lägst runt 6 000- 7000 personer. 

Nivå två: I Stiftelsens register finns 1335 personer registrerade som diplomerade 
vägledare. Det innebär att 188 nya vägledare har utbildats under året. 



Nivå tre: 143 personer är utbildade i programmet som handledare/utbildare och har 
avtal med stiftelsen ICDP Sweden angående användande och utformning av 
programmet. 22 nya handledare har diplomerats under 2011. 

Arbete med programmet Vägledande Samspel/ICDP pågår inom olika 
verksamhetsformer: barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst och sjukvård samt 
äldreomsorg. 

Många olika yrkeskategorier har gått utbildningar under året: rektorer inom 
förskola/skola, förskollärare, barnskötare, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, 
läkare, sjuksköterskor, fritidspedagoger, yrkesvägledare, studievägledare, 
skolsköterskor, socialsekreterare, familjebehandlare, behandlingsassistenter, 
socialsekreterare, barnmorskor, äldreomsorgspersonal, ungdomsvägledare m.m. 

Förutom vägledarutbildningarna har många olika aktiviteter ägt rum under 2011: 

Inspirationsföreläsningar/seminarier 

Informationsmöten för politiker, beslutsfattare och ledningsgrupper 

Introduktionsföreläsningar för olika yrkesgrupper 

Föreläsningar på universitet, högskolor, specialistutbildningar och konferenser 

Nätverksmöten för vägledare 

Vägledning av arbetslag inom skolan 

Föräldravägledning 

Vägledning av pedagoger i förskolan 

Coaching och handledning av arbetslag och enskilda i förhållningssättet 

Centrala utbildningar 

Två centrala utbildningar nivå 1 har hållits i Stockholm, på Ersta konferens under 
höst- och vårterminen med ca 25 deltagare per tillfälle. Två steg 2 utbildningar har 
följt på dessa. 

En ny nivå 3 utbildning har påbörjats 19-20 september 2011 på Stora Brännbo, 
Sigtuna ( avslutas vårterminen 2013). Antal deltagare är 15st. 



En utbildning på nivå 3 har avslutats i febr. 2011 i Stockholm.  2011 skrev 22 nya 
diplomerade handledare avtal med Stiftelsen ICDP Sweden 

Uppdragsutbildningar 

Ett  antal uppdragsutbildningar är genomförda under året med utbildare från 
referensgruppen för ICDP samt representanter från styrelsen ICDP 

Umeå, fortsatt implementering som påbörjades 2010 

Åbo (nivå 2) 

Skara (nivå 2) 

Jönköping (nivå 1 och 2) 

Malmö (nivå 1 ) 

Nora (nivå 2) 

Arlöv ( nivå 1) 

Förnyelse av handledaravtal 

Genomgång av handledarregistret pågår årsvis. De som skrev avtal 2008 har fått 
förfrågan om att förnya sina avtal under 2011. Vid genomgången förs de personer 
som inte längre är aktiva och inte heller önska kvarstå, ut ur registret. I februari 2011 
hade 143 ICDP- handledare skrivit avtal med stiftelsen.  Under hösten 2011 påbörjade 
15 nya ICDP-vägledare en handledarutbildning. Registren för vägledare och 
handledare har lagts över i Exelformat. 

Introduktion av webbaserat nätverk ICDP Community 

Nätverket av personer utbildade i programmet ökar stadigt med ca 1000 personer per 
år. För att kunna erbjuda medlemmarna i nätverket bättre service och öka deras 
möjligheter att nå varandra beslutade styrelsen att investera i ett webbaserad nätverk 
kallat Community. 

Dataföretaget Dynamic media, som har byggt hemsidan och e-bookshopen, fick 
uppdraget att utveckla hemsidan med ett intranät. Det skulle bestå av olika nivåer av 
tillgänglighet, gratisabonnemangför alla som gått någon utbildningsnivå och därefter 
olika påbyggnads funktioner som "att vägleda", "att utvärdera" samt "att utbilda". 



Under våren och sommaren byggdes intranätet upp och öppnades i juli månad på 
gratisnivån. I september öppnades abonnemanget "att vägleda". 

Under perioden juli 2011- mars 2012 har 693  personer registrerat sig och 231 har 
beställt abonnemang. 

Registreringen har varit framgångsrik men det kommer ta flera år innan så många 
som möjligt har registrerat sig. Målet är att det ska kunna användas som uppdaterat 
register. Utöver sin registerfunktion ska nätverket fungera som en kunskapsbas för 
medlemmarna. Man ska kunna finna aktuell forskning, rapporter och intressanta 
länkar till andra hemsidor. 

Förstärkning av administrationen 

Styrelsen beslutade att anställa Caroline Wendel på 25 % på prov under första 
halvåret 2011.Hennes uppgift var att förstärka administrationen och medverka i 
utvecklingen av webben. På grund av stora investeringar fanns inte ekonomi att 
förlänga under höstterminen. Så snart ekonomin tillåter kommer styrelsen ta ett nytt 
beslut om förstärkning av administrationen. 

Material 

Boken Vägledande samspel inom äldreomsorgen gavs ut under våren 2011. Den är 
främst avsedd för personal inom äldreomsorg och ska användas som obligatorisk 
litteratur på utbildningar i programmet VS inom äldreomsorgen. 

Kompetensutveckling för vägledare och handledare under 2011 

Vårens handledarmöte hölls den 6 maj 2011 på Åkeshovs slott, Stockholm 
Gästföreläsare: Ane-Marthe Skar, doktorand vid Oslo universitet. Hon har genomfört 
den norska studien om föräldraskap och ICDP under ledning av professor Lorraine 
Scherr, University of London. Ane-Marthe delgav studiens upplägg och belyste de 
mest intressanta och signifikanta resultaten.Paul Bergman från den svenska styrelsen 
presenterade de svenska  planerna om Community och webb utvärdering.50 
handledare deltog. 

Styrelsen beslutade att öppna handledarseminariet för alla som gått någon 
utbildningsnivå i programmet. Skälet till detta är att programmet har växt så mycket 
att stiftelsen behöver erbjuda alla "ICDP" : are chansen till kompetenshöjning och 
information om förändringar och utveckling av programmet. 



Höstens första öppna seminarium hölls den 26 september 2011 på Ersta konferens i 
Stockholm. 

Gästföreläsare: Leif Havnesköld, rektor för SAPU, Stockholms akademi för 
psykoterapiutbildning, leg. psykolog/psykoterapeut och en framstående teoretiker 
inom psykologisk teori gav oss uppdaterad kunskap om affektteori och dess 
tillämpning. Stiftelsen presenterade Community och öppnade abonnemanget  Att 
vägleda. 50 personer deltog. 

Nordiskt nätverksmöte 2011 

Det nionde nätverksmötet ägde rum 26 och 27 maj 2011 i Lofoten, Norge. 

Föreläsare var Colwyn Boyd Trevarthen med rubriken "Why Hopes of Children 
matter and make sense, for them and for us."  Erica Zoltan Sapir och Rochi Dan med 
rubriken "Puppeteers without borders" 

Under dagarna fick deltagarna också tillfälle att välja mellan  olika seminarier 
och  praktiska workshop.  att skapa egna dockor och  den andra gav olika exempel på 
övningar för ökad lyhördhet med hjälp av musik. 

Annette Grot, psykolog från Danmark höll ett uppskattat seminarium om sitt arbete 
med att föra in tillämpningen av begreppet "zonen för intimitet" bland de vuxna i 
skolans värld, både pedagoger och föräldrar. 

På eftermiddagen den 26 maj fick deltagarna välja olika aktiviteter och utflykter,som 
till exempel bergsklättring och kanotpaddling. Kvällen avslutades på "Kalle Brygge" 
med middag i en storslagen och hänförande vacker miljö. 

Under två dagar samlades deltagare från de nordiska grannländerna för 
kompetensutveckling och trevlig samvaro. Omkring 150 personer deltog. 
Nätverksmötet fick mycket gott beröm i utvärderingen. Arrangörer och lokala värdar 
var  Styrelsen för ICDP Norge och Bufetat, den norska departementet för barn och 
ungdom. 

Verksamhetsberättelsen är godkänd av Stiftelsen ICDP Sweden:s styrelse på mötet 
den  12 april 2012 

Ordförande ICDP Sweden 
Västervik 12 april 2012 
Annelie Waldau Bergman 


