
 
 

Kriterier och riktlinjer för auktorisation 
som handledare i sexologi inom SfS 

 
 
Krav och godkännande 

1. Handledning i klinisk sexologi har som målsättning att utveckla kliniska färdigheter i 
rådgivning och behandling inom det sexologiska ämnesområdet. Handledning krävs 
för auktorisation som klinisk sexolog (NACS) respektive sexologisk rådgivare 
(NACS). Handledning kan också vara en kvalitetssäkring eller en uppföljning av den 
handleddes arbete med olika typer av sexologiska frågeställningar och 
problemområden. 
 

2. Handledning i klinisk sexologi omfattar allt sexologiskt arbete där människans 
sexualitet står i fokus. Detta innebär att handledningen ska vara en hjälp till reflektion 
över förståelsen av viktiga problem, dilemman, sammanhang och situationer där 
sexualiteten kommer till uttryck.  

 
3. Auktoriserade kliniska sexologer (NACS) eller leg psykologer med 

specialistkompetens i klinisk psykologi anses ha tillräcklig handledarkompetens 
genom kombinationen av grundutbildning och specialistutbildning. För övriga grupper 
krävs separat utbildning inom handledning. 

 
4. För att bli auktoriserad som sexologisk handledare inom SfS krävs fem års relevant 

klinisk erfarenhet inom det sexologiska ämnesområdet där handledning av andra har 
ingått. I tillägg krävs ibland också vidareutbildning inom handledning, se punkt 3.  

 
5. För att bli auktoriserad som handledare för kandidater som söker auktorisation, krävs 

att handledaren minst har sexologisk kompetens på samma nivå som auktorisationen 
gäller. Handledning för auktorisation som klinisk sexolog (NACS) kan endast ges av 
auktoriserad klinisk sexolog (NACS). Jämförbar handledning för auktorisation som 
sexologisk rådgivare kan erhållas av auktoriserade sexologiska rådgivare (NACS) och 
auktoriserade kliniska sexologer (NACS). För båda dessa nivåer behöver handledaren 
vara auktoriserad sexologisk handledare inom SfS eller annan förening inom NACS, 
se punkt 3 och 4.  

 
 

6. Följande krav ska vara uppfyllt för att en handledarutbildning ska anses vara godkänd:  
 

a. Utbildningens relevans 
i. Utbildningen är kliniskt orienterad 



ii. Metoder och principer ska vara kopplad till grundprofessionen och 
kunna tillämpas på det sexologiska området. 

b. Utbildningens innehåll:  
i. Utbildningen omfattar minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. 

ii. Utbildningen ska innehålla handledning på handledning. Denna ska 
ingå som en del i handledarutbildningen. 

 
7. Kompetensutveckling 

 
Auktoriserade handledare i sexologi inom SfS blir automatiskt medlemmar av The 
Nordic forum for supervisors in clinical sexology. Detta forum möts vanligtvis i 
anslutning till de årliga NACS-konferenserna men kan också arrangera andra 
fortbildningstillfällen för handledare. Handledare uppmanas att regelbundet 
upprätthålla sin kompetens bland annat genom deltagande vid dessa möten och 
konferenser.  

 
Ansökan som sexologisk handledare inom SfS 
Ansökan lämnas till styrelsen i SfS på särskild blankett. 
 
Riktlinjer och godkännande 
Styrelsen för SfS beslutar om auktorisation av nya handledare i sexologi. Styrelsen har rätt att 
avslå ansökan efter inhämtande av synpunkter från SfS etiska kommitté eller SfS 
auktorisationskommitté. För auktorisation krävs medlemskap i SfS sedan minst två år. För 
närvarande (våren 2019) utgår ingen avgift för ansökan. 
 
Användande av titel 
Handledare som godkänts kan använda titeln ”Auktoriserad handledare i sexologi (SfS)” för 
att tydliggöra sin handledarroll inom sexologi.  
 
Övergångsregler avseende handledning för medlemmar som söker 
auktorisation 
Handledning som genomgåtts före 2019-12-31 godkänns inför auktorisationsansökan även 
från handledare som inte är auktoriserad handledare i sexologi inom SfS eller annan NACS-
organisation. Handledningen ska dock vara sexologiskt inriktad och handledaren ska ha 
sexologisk kompetens.  

 


