
 
                                         

 
 
 

 

 

 ICDP– Vägledande samspel  •  c/o Bergman Waldau  •   Vikingagatan 14 B  •  113 42 Stockholm  •  info@icdp.se   

Genomförande av utbildning och vägledning under pågående 
pandemin. 
Det kommer flera frågor om Stiftelsen ICDP Sveriges hållning vad gäller utbildning och vägledning i 

programmet under pågående Corona-epidemin.   Det mest centrala är att varje utbildare och vägledare följer 

allmänna råd och bestämmelser som gäller både nationellt och lokalt.  

 

Förhållningsregler för utbildningsgrupper på nivå 1 och nivå 2 

Med hänsyn till den kunskap vi har idag (2020-03-24) bör försiktighet iakttas vad gäller att starta upp nivå 1 

utbildningar. Utbildningen genomförande bygger på att deltagarna genomför övningar och gruppdiskussioner 

och har personlig i det fysiska rummet. Det är därför klokt att överväga en uppstart eller fortsättning tills det 

allmänna läget stabiliserats/förbättrats.  

Även uppstart av nivå 2 utbildningar behöver övervägas den närmaste tiden. Däremot kan påbörjade 

utbildningsgrupper fortsätta i de fall deltagarna kan slutföra sina vägledningsgrupper de allmänna och/eller 

lokala riktlinjerna tillåter det. 

Det finns även möjlighet att fortsätta en redan påbörjad nivå 2 utbildning via digitala möten. Detta är däremot 

inte lämpligt för en nystartad utbildningsgrupp. Slutrapport kan också lämnas in och examineras via digitala 

möten.  

 

Förhållningsregler för vägledningsgrupper 

För vägledningsgrupper gäller samma råd som vid utbildning. Förutom att följa de allmänna och lokala 

råden/regelverket bör stor försiktighet iakttas vad gäller att påbörja en vägledningsgrupp. Om pågående 

vägledningsträffarna förhindras eller blir avbrutna på grund av nya förhållningsregler så finns flera alternativ:  

a) Ni kan vänta med att starta eller fortsätta vägledningsgruppen till tills situationen lättat.  Ni kan då ha 

mail eller annan digital kontakt med deltagarna om den fortsatta planeringen. 

b) I de grupper som har påbörjats (2–3 gånger) och som är väl etablerade kan ni också erbjuda att träffas 

digitalt. Ni kan då introducera hemuppgifter utifrån hur de presenteras i de olika vägledningshäftena. 

Ni erbjuder i så fall återträff längre fram för att stämma av och genomföra viktiga gruppövningar och 

diskussioner som inte kunnat genomföras. 

Med vänlig hälsning Stiftelsen ICDP Sverige.  

 


