
1

Årgång 17   3:2014

Vår nya ordförande har ordet

Senior
Psykologen

Förbered vårresa till Lund
Seniorpsykologernas studiedag och årsmöte äger rum 8 maj 2015. Boka logi och tågresa i 
god tid om du kommer utifrån landet. Mer information i nästa nummer av Seniorpsykolo-
gen som utkommer i slutet av mars.

Tiden går och omvärlden förändras 
och det blir det nya förutsättningar. 
När jag började skriva insåg jag att just 
detta blir något av ett återkommande 
tema denna gången. Förra gången jag 
satt och skrev var det försommar och 
naturen visade upp sig i all sin prakt.  
Idag är naturen ganska kal men träden 
lånar ut sina grenar åt ljusslingor som 
skapar en annan sorts prakt. Vackert 
även om det är annorlunda. 

Tiden har nu också kommit dithän 
att detta är det sista numret av vår tid-
ning som Birgit och Kjell gör. Det har 
blivit över 30 nummer under 10 år som 
de har skapat utifrån artiklar och in-
formation som har sänts in. Givetvis 
har all denna rutin, erfarenhet och 
kunskap gjort att vår tidning har kun-
nat blomstra. Nu blir det nya förutsätt-
ningar och kanske inte precis likadant 
men säkert blomstrande.

Vi säger TACK till Birgit och Kjell 
och önskar VÄLKOMMEN till Bir-
gitta som tar över som huvudredaktör.  
Presentation av hela redaktionen kom-
mer i nästa nummer på det nya året.

Tiden har också gått dithän att de 
flesta av oss, helt eller delvis, har läm-
nat yrkeslivet. Det är många upplevel-
ser, stor erfarenhet och en massa kun-
skap som vi samlat på oss inom skilda 
områden inom psykologin under våra 
yrkesverksamma år. Seniorföreningen 
initierade för ett antal år sedan att 
dessa berättelser från första generatio-
nens psykologer skulle bli skrivna och 
samlade och på något sätt bevarade 
och åtkomliga. Kanske känner just Du 
att Du vill bidra med Din ”yrkesresa”. 
Tag i så fall kontakt med Ulla-Britt i 
vår styrelse. Även Psykologihistoriska 
sällskapet är engagerade i synliggöran-
det av vår historia. De planerar att hål-
la seminarier, med olika psykologihis-

toriska teman, på olika ställen i landet 
under 2015. Nu i november håller man 
till exempel estradsamtal i Stockholm 
på temat ”Hur Sverige gick – från vän-
ster – till högertrafik utan kaos”. Tänk 
vilken förändring det var och visst är 
det fascinerande att se på hur vår pro-
fession bidrog till att det gick så smi-
digt.

För att fortsätta på temat ”tiden som 
går”. Snart är det vår och då väntar 
studiedag och årsmöte i Lund. Boka 
redan nu in 8–9 maj för trevlig och ut-
vecklande samvaro med andra seniora 
psykologer.

Jag vill också informera om sådant 
som varit aktuellt och som vi i styrel-
sen arbetat med under hösten.

Under hösten har vi haft två styrelse-
möten. Ett möte i Stockholm och ett 
telefonmöte. Frågor som diskuterats är 

Gunvor Bergquist
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Ett välfyllt och intressant pro-
gram lockade närmare 90-talet 
psykologer till POMS-konfe-

rensen 16–17 oktober på Barkarby 
Gård en bit nordväst om Stockholm. 
Det övergripande temat för konferen-
sen var kognition, och inom ramen 
för detta tema bjöds vi på föreläs-
ningar och seminarier om autism och 
behandling av autism, kognitiva svå-
righeter vid cp-skador/periventrikulär 
leukomala ci, Down ś syndrom och 
åldrande, kognition vid ryggmärgs-
bråck, prospektivt minne hos personer 
med utvecklingsstörning, utredning av 
kognitiv funktion hos barn med om-
fattande  tal- och rörelsenedsättning, 
samt lindrig utvecklingsstörning i ett 
ESSENCE-perspektiv. Jag har valt att 
referera  föreläsningarna som följer.

Kognitiva svårigheter vid olika former 
av funktionsnedsättningar

Referat från Poms höstkonferens

KIND ger behandling och utvärdring 
av resultaten
Torsdagen inleddes med att leg psy-
kolog Steve Berggren gav oss både en 
ingående presentation av KINDs (Ka-
rolinska Institutet, center of Neurode-
velopmental Disorders) organisation 
och uppbyggnad och en redogörelse 
för några olika projekt rörande barn/
unga med autism.

Steve Berggren presenterade sej själv 
som en kliniker som är intresserad av 
att hitta metoder som förbättrar var-
dagen för barn/ungdomar med funk-
tionsnedsättningar. Han är biträdande 
föreståndare på KIND. KIND, vars fö-
reståndare Sven Bölte (som är barn- och 
ungdomspsykiater) rekryterats från 
Tyskland, har från starten för några år 
sedan vuxit från sju anställda personer 

till idag 40–50. Rent geografiskt finns 
KIND i 1200 m2 stora lokaler i Vasas-
tan i Stockholm och man lever till stora 
delar på forskningsanslag. Man samar-
betar naturligtvis med många parter, 
bl.a. SLL rörande barn med autism. En 
separat BUP-mottagning är knuten till 
KIND. Projekt pågår bl.a. beträffande 
högriskbarn. Syskon till barn som di-
agnosticerats med autism följs från 5 
månader upp till 2 ½ år. 

I ett tvillingprojekt med 80 tvilling-
par ingår 10 par där en tvilling har 
NP-diagnos. Arbetet är givetvis tvär-
professionellt, och mycket noggranna 
medicinska undersökningar görs. Steve 
redogjorde också för ett behandlings-
projekt rörande ansiktsigenkänning/
emotionsigenkänning, i vilket man 
arbetar med dataspel, och han ställde 
den välbekanta frågan, då vissa be-
handlingseffekter uppnås, vad är det 
vi förändrar, kognition eller emotion?  
Steve redogjorde också för en utvärde-
ring av olika behandlingsmetoder och 
menade att det vetenskapliga stödet 
överlag är svagt. Steve betonade med 
eftertryck att diagnoser är konstruk-
tioner, och att det är viktigt att titta på 
ingående funktioner. Det är angeläget 
att arbeta mer med individstudier och 
skapa olika behandlingsupplägg på in-
dividnivå.

Särskilt Steves lite kritiska resone-
mang om diagnoser, och vikten av ar-
bete på individnivå, även i forskning, 
tilltalade mej. KINDs ambition att 
knyta ihop kliniskt arbete och forsk-
ning mer, framstår som ytterst angelä-
gen, då Steve avslutade med att påpeka 
att klinisk praxis ligger 10–20 år efter 
forskningen. Hoppas KINDs finansie-
ring stabiliseras så att man inte behö-
ver lägga för mycket tid på anslagssö-
kande!

Forskning kring vuxna med 
Down´s syndrom
Leg psykolog Kristina Nilsson med 
gedigen erfarenhet av omsorgs- och 
habiliteringsverksamhet samt fram-

hur arbetet med tidningen skall fort-
sätta, vem i styrelsen som skall ansvara 
för vad, hur vi kan öka intresset för 
att bli medlem i vår förening och att 
vi skall arbeta för att utöka antalet re-
gioner. 

Ulla-Britt och Kjell har också sett 
över våra stadgar. En översyn som vi 
tar med till årsmötet i Lund i maj 2015.

 I början av oktober hölls Rådskon-
ferens i Stockholm. Framförallt två frå-
gor var aktuella. Det beslöts att höja 
avgiften för deltagande i specialistut-
bildningen, vilket inte skett sedan star-
ten för 20 år sedan. Den andra frågan 
var Förbundets framtida organisation. 
Förslaget till förra höstens kongress 
blev återremitterat. FS ville nu få tan-
kar och idéer från Rådskonferensen 
och så vitt jag kan bedöma fick de en 
hel del sådana. FS informerade också 
om den undersökning av ”Psykologer-
nas arbetsmiljö” som Lunds universitet 
arbetar med. Detta är en fråga som ini-
tierades av Seniorföreningen för några 
år sedan. 

Kvällen före Rådskonferensen var 
samtliga ordförande i yrkesföreningar-
na inbjudna till samråd med FS och för 
att diskutera gemensamma frågor. Den 
fråga FS framförallt ville diskutera 
var frågan om en eventuell nystart av 
Psykologidagarna. Dessa har av olika 
skäl legat nere ett antal år. En mycket 
personlig och mycket kort samman-
fattning från min sida av en lång dis-
kussion skulle bli. ... Jo, intresse finns 
och dagarna skall då dels ge oss som 
kår nya eller fördjupade yrkeskunska-
per och dels vara ett forum där vi visar 
upp oss för och bjuder in allmänheten 
till vår professions bredd och kunska-
per. Däremot fanns en tveksamhet från 
samtliga yrkesföreningar till att låta 
dessa ersätta de yrkesspecifika studie-
dagarna och årsmöten.

Jag vill avsluta med att önska er alla 
en riktigt God Jul och en God och 
Trevlig start på nya året

    Gunvor 

gunvor.bergquist@delta.telenordia.se

Fortsättn. Ordförande
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förallt handledning av personal och 
föräldrastöd talade med stort engage-
mang och kunnighet om vuxna med 
Down ś syndrom, som hon följt under 
elva år. Kristina inledde med en tillba-
kablick och konstaterade att i början 
av 2000-talet fanns inga särskilda in-
satser för vuxna med Down ś syndrom 
i den egna kommunen. Men det fanns 
ett intresse hos tjänstemännen och en 
diskussion påbörjades. Så småningom 
fattades beslut om att alla med Down ś 
syndrom över 40 år skulle följas med 
syftet att beskriva  hur åldrandet ser ut 
för människor med Down ś syndrom. 
Några frågor/punkter som varit vägle-
dande i projektet:

– hur kan man tänka kring det man 
inte kan föreställa sej (åldersföränd-
ringen) då man ska anpassa sej till åld-
randet?

– en aktiv process som man inte kan 
vara delaktig i

– brist på kompensation, vilket blir 
jättesvårt

– man blir alltså mer beroende av sin 
personal, personal blir språkrör, for-
drar att personalen tål att den vuxne 
med DS tappar funktioner.

Intervjuer med personal på boende och 
på dagcenter
Utifrån ett framtaget frågeformulär 
intervjuades personal i boende och 
på dagcenter. Detta förfarande uppre-
pades efter fyra år. Man vet generellt 
att åldrandet sätter in tidigare, vilket 
också Kristina fann, och att risken för 
demens är 75 procent om man fyllt 60 
år. Medianlivslängden är 57 år. Kris-
tina fann vidare att personer över 50 
är ofta använde rullator pga av grov-
motorisk försämring och problem med 
djupseendet. Vidare visade det sej att 
personalen behöver hjälp med att se 
stödbehov som väcks hos den enskil-
de, och Kristina exemplifierade med 
en kvinna med DS med förvirring. Då 
stödbehoven blev tillfredställda gick 
förvirringen tillbaka. Mycket viktigt 
är också att skilja ut demens från de-
pression för dessa människor, och 
Kristina berättade om några exempel. 
Bl a kan antidepressiv medicin vara till 
hjälp för att skilja ut vad som är vad. 
Flera personer som ingick i uppfölj-
ningen gick bort tidigt i tydliga medi-
cinska händelser, exempelvis stroke, 
epilepsi, hjärtfel mm.

Vi fick också höra talas om en kurs 
om åldrande, som Kristina följt i Göte-
borg en mycket bra kurs. Som exami-
nationsuppgift på kursen skrev Kris-
tina om sitt arbete med personer med 
DS. Denna dokumentation kan rekvi-
reras från Kristina. Kristina avslutade 
med följande:

Önskemål på POMS
•   kan POMS ordna kurs om
  åldrandets psykologi? Det kan ju  
  bli en specialistkurs (min 
  kommentar)!

•   POMS bör lyfta att funktionsned- 
  sättning och åldrande integreras  
  som ett område i geropsykologin

•   specialistdoktorer bör finnas 
  för denna grupp

•   tänk och arbeta också psykotera-
  peutiskt med denna grupp

Ett värdefullt seminarium och lärorikt 
för mej som arbetat mycket lite med 
vuxna med utvecklingsstörning.

Barn med lindrig utvecklingsstörning
Konferensens sista programpunkt var 
en föreläsning om lindrig utvecklings-
störning i ett ESSENCE-perspektiv 
som hölls av Ida Lindblad. Ida dispu-
terade förra året på en avhandling om 
lindrig utvecklingsstörning.

ESSENCE står för Early Symptoma-
tic Syndroms Eliciting Neurodevelop-
mental Clinic Examination (myntat 
av Christoffer Gillberg) och begreppet 
illustrerar den överlappning som finns 
mellan olika utvecklingsneurologiska 
symtom, t.ex. språkstörning, symtom 
inom autismspektrum, ADHD, intel-
lektuell funktionsnedsättning m.fl. 
och Ida inledde med att redogöra för 
detta. Därefter gick hon igenom defi-
nitionen av intellektuell funktionsned-
sättning utifrån DSM:V. Föreläsningen 
kom sedan att handla om ESSENCE-
problematiken hos barn med lindrig 
utvecklingsstörning samt om en jäm-
förelse beträffande adaptiv funktion 
mellan barn med lindrig utvecklings-
störning och barn med ADHD-diag-
nos. Resultaten från Idas forskning 
indikerar att adaptiv funktion inte dif-
ferentierar mellan ADHD och lindrig 
utvecklingsstörning

En stor del av föreläsningen ägnades 
mot slutet åt barn till mödrar med in-
tellektuell funktionsnedsättning. Ida 

refererade till många undersökningar, 
bl.a. beträffande prevalens, omfatt-
ning av omhändertagande, uppföljning 
av vuxna som haft mammor med intel-
lektuell funktionsnedsättning. Ida av-
slutade med att fråga Vad vet vi ur ett 
barnperspektiv? (stor kunskap finns!) 
och Vad gör vi ur ett barnperspektiv? 
och påpekade att det utomlands finns 
föräldrautbildningsprogram för denna 
grupp av föräldrar. De program för 
föräldrautbildning som finns i Sverige 
är inte anpassade till dessa föräldrar, 
så här finns mycket att utveckla. Hon 
framhöll också hur viktigt tex före-
byggande arbete är, framförallt på 
gymnasiesärskolorna.

Funderingar kring ESSENCE-begreppet
Givande, men jag undrar lite hur ES-
SENCE-begreppet kan användas, och 
saknar koppling/analys till utveck-
lingspsykologisk kunskap och vad 
som kan vara symtom i olika åldrar. 
Jag tycker att innebörden  i mer kva-
litativa termer beträffande tänkandet 
vid utvecklingsstörning behöver lyftas. 
Som exempel kan tas språksvårigheter. 
Om man har en utvecklingsstörning så 
har man språksvårigheter (exempelvis 
enklare grammatik, mindre ordförråd, 
osv), det ingår ju i diagnoskriterierna. 
Språket är ju en del av begåvningen. 
Och har man enbart en språkstörning 
(ovanligt) så har man en annan sorts 
språksvårigheter. Att barn med lind-
rig utvecklingsstörning har symtom 
inom ESSENCE, tex språksvårigheter 
får då innebörden att barn med språk-
svårigheter (som är en del av utveck-
lingsstörningen) har språksvårigheter. 
Tårta på tårta?

Härligt att det här ämnesområdet 
kognition i kombination med funk-
tionsnedsättningar lockar så många 
psykologer, både forskande och kli-
niskt arbetande. Glädjande för ett 
gammalt POMS-hjärta att delta i kon-
ferensen som representant för Senior-
psykologerna  och möta kollegor i en 
blomstrande förening.

 
   Birgitta Norrman
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Några huvudlinjer tvinnades 
samman till ett tema kring 
normalitet och stressreaktio-

ner, vad som betraktas som avvikande 
och störande beteenden hos barn och 
unga och förslag till insatser – med 
anknytningsteori, systemtänkande 
och neuropsykologisk forskning som 
förklaringsmodeller. Först refereras de 
fyra kortare föreläsningarna därefter 
den fördjupning som Gordon Neufelds 
heldagsföreläsning innebar, ett anknyt-
ningsbaserat och utvecklingsorienterat 
synsätt.

«Mr Tourette och jag«
Palle Sandstrak berättade om sitt liv 
med diagnosen Tourettes syndrom och 
frågade: vem är vanlig? «Hur ovanlig 
får man vara och när innebär en diag-
nos att man är störd? Jag har nått mitt 
mål, lagom störd, och den som hjälpte 
mig var en väldigt störd psykolog. Min 
berättelse är god – tack vare kolleger 
till er. Den präglas av diagnos, krea-
tivitet, vanlighet, skuggdiagnoser, att 
vara looser, en nolla och att hamna i 
gräl». Han lever med ständig press att 
vara vanlig. «Jag skall hålla ett ovan-
ligt föredrag. Jag kan inte kontrollera 
mina nysningar. Jag måste hela tiden 
röra på mig. Det är vanligt för mig och 
harklingar är vanligt för mig. ... Finns 
det normala hjärnor? Att leva med 
Tourette är att ha ramlösa i hjärnan».

Som barn var han blyg, fick plöts-
liga utfall av tics, härmade sina lärare 
och slängde ur sig «fula ord», träffade 
specialpedagoger och psykologer som 
gav omdömen och välmenande råd.

Tre i-n, menade han, är nödvändiga 
för en «hjälpare»: intuition, integritet 
och inkompetens, att inte framträda 

Vidgade perspektiv på avvikande 
beteenden hos barn

Pfisos kompetensdagar. September 2014

Föreningen Psykologer i Förskola och Skola (Psifos) har haft kompetensdagar 
i Göteborg i september.Arrangörer var skol-och förskolepsykologerna i Möln-
dals kommun. Sponsorer för konferensen var Mölndals stad, Gunnebo slott 
och trädgårdar och tidskriften Modern psykologi. 250 psykologer hade sam-
lats på Elite Park Avenue Hotel och hälsades välkomna av föreningens ordfö-
rande Anna Sandell till den 13:e av Psifos kompetensdagar. 
Föreningen har  473 medlemmar.

som expert. Han kallade flera av «hjäl-
parna» hjältar. De vågade vara okon-
ventionella, stoppade honom när han 
inte orkade med sig själv eller när han 
drevs av tvångstanken att ta sitt liv, 
tog sig upp på ett tak för att hoppa ner 
de tio metrarna. Skolsköterskan som 
fick ner honom från taket och sedan 
gräddade och bjöd på pannkakor – 
hon var en hjälte.

Och musikläraren som klarade hans 
panik när han knäckte blockflöjten 
och gjorde om den brutna blockflöjten 
till trumpinnar så att han kunde spela 
trumma i orkestern på 17:e maj. Det 
var avgörande i hans liv. Kreativiteten 
togs tillvara. Dessa hjältar var inkom-
petenta, de gav sig inte ut för att vara 
experter, de agerade spontant och in-
tuitivt.

Hans liv fick en vändning efter år 
av drogmissbruk och kriminalitet när 
han kontaktades av fängelseprästen för 
att en svensk professor ville träffa ho-
nom: «Du skall inte sitta här, du skall 
ha ett liv. Du har en odefinierad be-
gåvning», sa professorn. Han härmade 
läkaren som härmade tillbaks. «Du är 
kreativ», sa han. Palle Sandstrak ge-
nomgick KBT-behandling under sex år 
på Karolinska sjukhuset, blev av med 
ett allvarligt tvätt-tvång som tvingat 
honom till långvarig isolering och är 
nu en anlitad föreläsare och författare 
till böcker om livet med Tourette.

Från individ till system och anknytning
Magnus Ringborg förmedlade en mo-
dell för ett systemteoretiskt arbets-
sätt i skolan från ett barnpsykiatriskt 
perspektiv. Han var kritisk till att 43 
procent av patienterna på BUP i Lin-
köping i nuläget diagnosticeras som 

aktivitets- och uppmärksamhetsstör-
ning. Detta är en «Zeit-geist».

Det har blivit ett neuro-BUP. Vad 
blir konsekvensen: jo, någon annan 
förväntas ta ansvar för förändrings-
arbetet. Man befriar lärare och för-
äldrar från skuld när man betraktar 
barnets besvärliga beteende som en 
neuropsykiatrisk störning. Byt ut den 
neuropsykiatriska utredningen mot en 
fördjupad barnpsykiatrisk utredning! 
uppmanade han. Det är relationen, 
mötet med barnet, som är läkande.

Systemiskt samarbete. Vad är ett 
system? Ett antal separata element, 
dynamiskt sammanbundna i en struk-
tur där varje del bibehåller sin form 
i en föränderlig omvärld, i ömsesidig 
påverkan, ett epistemologiskt perspek-
tiv där biologi, psykologi och sociologi 
samverkar.

Psykologen befinner sig i skärnings-
punkten mellan organisationen – värl-
den – individen. Det är inte alltid tack-
samt att som psykolog komplicera en 
frågeställning. Det är viktigt med ett 
pragmatiskt perspektiv: Vad är an-
vändbart? Vilka konsekvenser får vårt 
tillvägagångssätt?

Inget perspektiv har företräde. Med 
ett psykosocialt perspektiv kan för-
ändringar ske snabbt, deltagarna får 
nya kunskaper, förändringar generali-
seras till andra arenor. Kritiska hinder 
inom organisationen måste bekämpas: 
pseudovetenskap, reduktionism och 
«administrativ svartepetter» dvs att 
skicka över ärendet till någon annan 
instans.

Trattmodellen. Först kartläggs pro-
cessen, man har öppna vårdmöten, 
väntar med att ställa diagnos och ge 
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psykofarmaka, ger möjlighet till lekut-
rymme och att bygga en allians omfat-
tande tre delar: kontakten, målen och 
uppgifterna. Det handlar mindre om 
att förändra den definierade patien-
ten än att få omgivningen att bättre 
förstå och bemöta honom, henne. 
Förändrarens förmåga att förmedla 
optimism och hopp är avgörande. For-
mulerade mål skall vara möjliga att 
uppnå. Arbetet är lösningsfokuserat 
och ett team, Marte Meo-inspirerat, 
i skolan arbetar mot problemet. BUP 
föreslår tvåfrontsutredning: pedago-
gisk basutredning följs av fördjupad 
barnpsykiatrisk utredning, skolpsyko-
logen erbjuder eleven stödjande samtal 
om föräldern lovar att ha lika långa 
samtal med barnet för att motverka 
experttänkande och dela känslan med 
föräldrarna att vi alla har svårt att för-
stå barnet som inte fungerar.

Ett helhetstänkande. Detta kan 
vara avgörande för skolans del. Det 
finns ett värde i att knyta ihop system-
teori med anknytningsteori, men det 
handlar om hur vi använder teorierna. 
Det första samtalet med föräldrar och 
den unge, väcker ofta starka känslor, 
läget är förtvivlat. Ett starkt kontrakt 
måste upprättas. Fokus är på affekter 

och inte på det kognitiva. Den syste-
miska praktiken i skolan, i samarbete 
med BUP, stöder förändringsarbetet 
på den sociala nivån först.

Därefter kan det bli aktuellt med 
familjeterapi, eventuellt individuell be-
handling. Hela processen kan ses som 
en utredande behandling.

Det narrativa samtalet
Monica Möllerstrand beskrev en 
terapi form som utgår från barnet i nu-
läget och som förmedlar hopp. Denna 
narrativa praktik har utvecklats av 
Michael White vid Dulwich centre, 
Australien och David Epston, Nya 
Zeeland. Det är ett sociokonstruktio-
nalistiskt förhållningssätt som nog-
samt skiljer på problem och person, 
fokuserar på färdigheter och förmåga, 
utvecklar rika berättelser, lyfter fram 
vem eleven/klienten vill vara och ser 
på människors identitet som kontinu-
erligt föränderlig. Genomgående frå-
gar sig terapeuten: vilka teman finns i 
berättelsen? Vilka händelser beskrivs, 
hur går dessa att länka till ett nytt 
tema och narrativa metaforer? Vilka 
berättelser hänger samman och hur 
fogas unika berättelser till en helhet? 
Om berättelsen förmedlar: «jag är vär-
delös» gäller det att finna något som 

är motsatsen. Terapeuten måste fråga 
sig: vad göder problemet och varför? 
och ta ansvar för hur berättelsen blir 
och fokusera sådant innehåll som är 
värt uppmärksamhet.

Michael Whites bok Maps är en 
vägledning med konkreta anvisningar, 
anvisningar, beskrivning av kontexten 
och frågor att ställa. Det handlar om 
intentioner, värderingar och handling-
ar, om olika typer av frågor, internali-
serade (det sitter i mig) och externalise-
rade (det finns utanför i omgivningen).

Utveckling sker genom lärande i 
samspel, att se utanför det uppenbara 
och bygga associationskedjor (jmf Lev 
Vygotsky). En konkret metod som 
illustrerar det här tänkandet kom-
mer från Zimbabwe där det används 
i arbete med barn med Hiv/Aids i sin 
familj men också har visat sig fram-
gångsrikt både i skolmiljö, barngrup-
per och individuellt arbete: Livets träd 
(N. Ncube och D. Denborough). Bar-
net tecknar och presenterar sitt träd 
och terapeuten ställer frågor om trädet 
med sina rötter, i en skog med andra 
träd. Arbetet med metaforen utvecklas 
och följs av frågor.

I det narrativa förhållningssättet 
har terapeuten en positiv och aktiv 
hållning med «dubbelt» lyssnande, på 
identitet och handling, och visar tyd-
ligt vad som händer i terapin. Arbets-
alliansen är central, man hjäps åt att 
identifiera problemen, man använder 
motspråk, dvs introducerar ett annor-
lunda sätt att tala om problemet, kart-
lägger problemets effekter och vad som 
göder problemet. Språket i det narrati-
va sammanhanget ser människan som 
en relationell person och det handlar 
om att samskapa elevers, pedagogers 
och organisationers förmågor.

Barn och stress – en föreläsning om när 
livet inte leker längre 
Peter Währborg uppmanade oss att 
beakta hur skört barnet är i den snab-
ba tillväxt som sker både före och ef-
ter födelsen: efter tre månader bildas 
200.000 grå nervceller per minut hos 
fostret. Äggvita behövs för att förbin-
da de grå nervellerna med varandra. 
20 procent av alla nyfödda runtom i 

Fortsättning nästa sida
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Det är relationen, mötet med barnet, som är läkande.
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världen har inte tillgång till detta. Så-
dan undernäring är förtryck! Efter ett 
år exploderar utvecklingen och det bil-
das en miljon nya synapser i sekunden. 
Sist mognar de delar som sköter kon-
trollen över beteenden och emotioner. 
Vi vet att hjärnan är känslig för stress. 
Vi vet att de långsamt utvecklande de-
larna är mest känsliga och att barnet 
påverkas särskilt efter 12 veckors ålder 
och att prefrontala cortex är mycket 
känsligt. «Barnet blir sina relationer! 
Jag kallar mig interaktionist», menade 
han. Den situation barnet befinner sig 
i och de tidiga relationerna utvecklar 
en samvarians med neurobiologin. 
Den neurobiologiska utvecklingen är 
en förutsättning för den mentala och 
oxytocinet har stor betydelse som en 
central neurobiologisk budbärare, 
kroppens eget valium, betydelsefullt 
vid relaterandet. Om tilliten ökar så 
minskar aggressioner och ångest och i 
amygdala sker en hämning av stressre-
aktioner. Vid ett demokratiskt föräld-
raskap, visade det sig i en evidensstu-
die, fanns närhet i anknytningen och 
en lägre grad av konflikter.

Strukturella stressorer är barnfat-
tigdom och våld. Vid trauma frigörs 
PTSD-kortisol (om hypocampusatrofi 
se Carrion et al, 2007, 119, 509-16 
och om våldsverkan, se: E.A. Helan-
der, 2012. Lost Lives. The Pandemic 
Violence Against Children). Forsk-
ningsresultat visar på förändringar i 
hippocampus efter sexuella övergrepp. 
Underpriviligierade barn riskerar 
stressrelaterad ohälsa. En studie i års-
kurs 7 och 9 om psykosomatiska svå-
righeter (Carle, 2009) visar att dålig 
ekonomi, ensamstående förälder och 
storstad är utfallsfaktorer.

Psykosociala stressorer kan sam-
manfattas i: sociala som anomi – av-
saknad av normer, strukturföränd-
ringar, höga krav, bristande egenmakt, 
vantrivsel i skolan; psykiska som fa-
miljeproblem, relationsstörning, se-
parationer, särbehandling, tidspress, 
rädsla för mobbing och våld, anknyt-
ningsstörning; fysiska bl.a. buller (op-

timalt = 40 decibel, i förskolan ofta 
75 decibel); biologiska som långvarig 
smärta och sjukdom. Barn är stressade 
inför prov och förhör. Det är viktigt 
med struktur och schemaläggning (se 
SCB). Om det blir rörigt får det konse-
kvenser för välbefinnandet: först ont i 
magen hos mindre barn, sedan huvud-
värk och insomningssvårigheter hos 
det något äldre barnet. Brister i den 
socioekonomiska miljön visar på mer 
kortisolutsöndring. (Währborg, 2009; 
se också Stressforskningskonferen-
sen: New frontiers in Swedish Stress 
Research – what is underway? Stress-
forskningsinstitutet, 2013).

Skyddsfaktorer och riskfaktorer ur 
ett makroperspektiv: utformning av 
skolgårdar, den psykosociala miljön 
och gruppstorlek. Det finns få studier 
av gruppstorlekens betydelse, en rätts-
osäkerhet för barn. Mikroperspektivet 
handlar om barnets utsatthet, särskilt 
i tidig ålder. Beteendet primitiviseras 
vid stress, prefrontala cortex förmår 
inte balansera det limbiska systemet. 
Det autonoma nervsystemet spelar 
roll och en förödande uppgivenhets-

kontakt med naturen. Ett Barnforsk-
ningsinstitut borde inrättas genast!

Making sense of troubled kids 
Gordon Neufeld poängterade att psy-
kologer tränas i metoder istället för 
att se på relationen mellan patient och 
terapeut, elev och lärare och elev och 
föräldrar. Mognad är ett väsentligt 
utvecklingspsykologiskt begrepp. I 
arbetet med barn och föräldrar och i 
skolan är det viktiga att beakta emo-
tioner, det affektiva tillståndet och se 
till mognaden hos de inblandade. Som 
ung psykolog i ett fängelse bestod hans 
träning endast av fokus på metoder. 
Han frågade sig: vilket var problemet 
med fångarna? Han tänkte över detta 
och kom fram till en «attachment ap-
proach – the key is inside all the way 
around! Som psykolog är man gene-
rellt utsatt för en stark förväntan. Alla 
tror att psykologen har svaret. Hur 
tacklar man det? Jo, genom att dela 
sina reflektioner med sin klient, för-
äldrar, lärare. «Detta är vad jag finner 
och ser, detta är vad jag tänker om de 
här omständigheterna».

Begreppet emotionell mognad, att 
upptäcka människors möjligheter, har 
till stor del tappats bort i nutid. Han 
kritiserade utvecklingen i det ameri-
kanska samhället, där han menade 
att folk inte får chans att växa upp: a 
story of stuckness. Och US är normen. 
Europeisk forskning toppar 5 procent 
av studier resten kommer från US. Den 
omogne är onyanserad i sina upplevel-
ser, kan inte se andras situation, har 
ett svart-vitt-tänkande, lider brist på 
inre reflektion och kan inte ta in två 
saker på samma gång och många beter 
sig inte efter vad de vet och kan. Lä-
raren frågar psykologen: hur skall jag 
få den här eleven att lyssna? Psykolo-
gen svarar: vi måste se vad det handlar 
om och inte stanna vid beteendet. Och 
man måste ha humor och förmåga att 
förstå humor.

Ett utvecklingsdiagnostiskt tänkan-
de. Maslow pekade på vikten av inte-
grativa funktioner, förmågan att vara 
uppfylld av en känsla men samtidigt 
hålla ett annat tänkande vid sidan om, 
bron mellan de olika sidorna i cortex. 
«The conflicting signal» ger oss djup, 
balans och ett bredare synsätt. Förne-
kandet är en följd av att man inte kan 

  Ett barnforsknings-
institut borde 

inrättas genast!

stress med förhöjd kortisolutsöndring 
ger upphov till depression, insulinre-
sistens, kolesterolrubbning med risk 
för förändrad kärlfunktion, bukfetma 
och – immunförsvaret slås ut. Kortisol 
påverkar nervcellerna och stress kan 
ge upphov till hjärnskada, kortisol-
molekylen tar sig in i hjärnan i cellens 
innersta. (Jmf Alan Schores bok från 
1999: Affect Regulation and the Ori-
gin of the Self: The Neurobiology of 
Emotional Development, min anm.).

Vilken bot finns? På makronivå: ett 
övergripande politiskt förhållnings-
sätt, där FN:s barnkonvention från 
1989 är ett styrmedel som borde göras 
till svensk lag, att arbeta för barns lika 
värde och ha som riktmärke barns bäs-
ta vid politiska beslut. På mikronivå: 
att barnet får höra till, blir bemött, får 
positiva upplevelser och får lära – och 
inte att förglömma fysisk aktivitet och 

‚‚

Fortsättning 
fr föregående sida

Pfisos kompetensdagar. 
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omfatta den inre diskussionen och för-
må anpassa sig till omständigheterna. 
För en mognadsprocess behövs en djup 
emotionell förändring inte bara an-
passning. Man måste under uppväx-
ten få reagera på besvikelser i stunden 
och bli bemött, annars fastnar man i 
en känsla av besvikelse som generalise-
ras. Tårar måste tillåtas och föräldrar 
måste orka med barnets tårar. Tårar 
är nödvändiga för anpassning.

En utvecklingsförklaring. 1970-ta-
lets psykologi präglades av ett spon-
tant tänkande, man insåg mognadens 
betydelse och vikten av att avslöja den 
mänskliga potentialen. Många barn 
och unga saknar idag förmågan till 
utvecklande lek och kreativ ensamhet 
och vet inte hur man utvecklar och an-
vänder sin energi. Förklaring: det finns 
inte någon lindring från anknytnings-
behoven, de är ständigt påkopplade. 
Neufeld hänvisade till sin bok: Våga 
ta plats i ditt barns liv: så stärker du 
relationen till ditt barn och undviker 
att barnets jämnåriga övertar din roll 
(2009). Många anknytningssystem är 
uppkopplade vid stress. Separationer 
ingår ständigt i våra liv och påverkar 
oss människor. Det är viktigt med sor-
gearbete vid separation. Att mogna 
som människa är att våga möta sin 

pill can help you to grow up! Psyko-
logen måste stå för den alternativa 
rösten och fråga: vad finns bakom? 
När känslor sårar oss för mycket blir 
det till ett trauma. Flykt från sårbar-
het kan leda till ett tillstånd som kan 
jämföras med PTSD. Ett ytterligare 
hot mot utvecklingen, menade han, är 
att vi nu har den tredje generationen 
av peer orientation sedan 1960-talet. 
Ju fler skilsmässor desto mer kamrat-
orientering och den digitala lekplatsen 
breder ut sig, men vi människor finns 
inte på nätet.

Det är av vikt att vidareutveckla an-
kytningsteorin till att omfatta mänsk-
lig samhörighet, att vara nära, att vara 
lik, att vara tillsammans, känna sig 
lojal och veta att någon är lojal med 
mig (jmf forskning om intersubjekti-
vitet, min anm.). Vissa barn är starkt 
anknutna men barnet är ansvarigt för 
anknytningen. Du måste bete dig för 
att få kärlek! Vill anknytning, annars 
åker du ut! Föräldrar kan använda re-
lationen som ett vapen. Vi psykologer 
måste bli agenter för trygg anknyt-
ning. När ett barn är tryggt anknutet 
vill det uppföra sig fint: we only follow 
those to whom we are attached. At-
tention disorder kan vara attachment 
disorder.

Begreppet «counterwill» beskrevs: 
jag böjer mig inte för någon annans 
vilja. Han visade på omständigheter 
där det lätt blir konflikt mellan leda-
ren och gruppen: värderingar, inten-
tioner, smak, opinion, förväntningar, 
önskningar bl.a. Motsättningen blir 
tydlig om ledaren kommenderar, 
tvingar, visar för starka förväntningar, 
ställer överdrivna krav, pressar och är 
för kraftfull i sin önskan. Han anknöt 
här till begreppet mobbing – bullying: 
att preja den svage och ta övertag över 
den sårbare. Vad skapar mobbing? Det 
handlar om en misslyckad alfa-princip 
– Alpha awry principle – låsningar i 
«the Alpha mode», det självklara ti-
diga behovet av den vuxne som leda-
ren och förebilden. Det ursprungliga 
alfabeteendet, omsatt till människor, 
innefattar den självklara omsorgen 
från den vuxnes sida, en dominans 
kopplad till empati med barnet som 
är helt beroende av sina omsorgsper-
soner, i händerna på den vuxne – «al-
pha position». Mobbaren har inte fått 
möjlighet att våga ett sådant beroende 

och det leder till en falsk självständig-
het, brist på känslor för den andre, 
flykt från den egna sårbarheten med 
behov att dominera utan att bry sig. 
Mobbing är inlärd med ett försvar mot 
omsorg och ansvar – och försvar mot 
att vara föremål för omsorg och an-
svar. Hur ändrar vi en mobbare? Först 
med generositet och att förmedla att 
jag som psykolog kan ta hand om det 
som är problem. Och samarbeta med 
mobbaren. Det gäller att inte svikta i 
rollen som behandlare utan vara den 
vuxne som tar ansvar och i mötena 
med mobbaren visa på alternativa sätt 
att relatera, att åta sig den alfa-roll 
som klienten inte mött i hemmet, både 
som en trygg bas, en social kompass, 
en försvarare, en som skyddar, en som 
det är bekvämt hos – och att inte ge 
upp!

Efter föreläsningarna informerade Katja 
Klein, skolpsykolog i Göteborg, om Särskole-
nätverket som samarbetar med Psifos sedan 
början av 2000-talet, i storstäderna, kring 
riktlinjer för grund- och gymnasieskolan, ett 
nationellt nätverk med 70 medlemmar i 40 
kommuner. Medlemmar mejlar frågor till 
varandra och informerar om fortbildning, 
stöttar varandra i mottagningsarbetet och 
har varje år nätverksdagar, nästa gång i Hel-
singborg 22–23 januari 2015: «Nya allmänna 
råd för mottagning, etik, differentialdiag-
nos, vad är intelligens?» 
 Ordföranden avslutade konferensen och 
presenterade de ansvariga för Psifos kom-
petensdagar 2015, skol- och förskolepsyko-
logerna i Haninge kommun. Temat blir: hur 
skall vi jobba förebyggande och hälsofräm-
jande? 
 Medverkande i år var Palle Sandstrak, 
föreläsare och författare; Magnus Ring-
borg, leg psykolog, leg psykoterapeut, 
specia list i klinisk psykologi; Monica Möller-
strand socionom och leg psykoterapeut; 
Peter Währborg, psykolog och läkare, 
professor och specialist i kardiologi; Gordon 
Neufeld, psykolog, ph. dr. och klinisk fors-
kare, grundare av The Neufeld Institute, 
Vancouver.

   Birgitta Rydén

 Våga ta plats i ditt 
barns liv: så stärker 

du relationen till 
ditt barn ...

‚‚

      No pill can help you 
to grow up!

sorg. Det är väsentligt med ett bro-
byggande vid separation, en försäkran 
om att vi ses igen. Men om relationen 
till omsorgspersonerna inte är trygg 
och självklar, då blir separationen ett 
trauma. Separation complex is a great 
threat.

Tre processer samverkar för mog-
nad: den adaptiva, den integrativa och 
den utvecklande.

Det räcker inte att enbart arbeta 
med beteendeaspekten. Man måste 
arbeta med utvecklingsaspekten. No 

‚‚



8

Sveriges Neuropsykologers Före-
ning hade riksstämma två dagar i 
slutet av november och den lock-

ade inte mindre än några hundra del-
tagare. Det är 25 år sedan föreningen 
bildades. 

Aniko Bartfai inledde med att be-
skriva utvecklingen. Man startade 
med tre mål: att höja neuropsykologisk 
kompetens, att bilda en yrkesförening 
och att få området erkänt som en egen 
specialitet. Dessa mål har uppfyllts 
med råge! Forskningen går nu framåt 
med stormsteg men klinikerna hinner 
tyvärr inte riktigt med, menade Aniko 
Bartfai. Det finns ett stort behov av 
fortbildningskurser. 

Stort intresse för neuropsykogi
Intresset för neuropsykologi kändes 
dock starkt på stämman, som fokuse-
rade på tio kliniska utmaningar. En av 
dessa var ”Håller den kognitiva svikt 
som ses i akut fas av depression i sig 
över tid och är den en riskfaktor för 
återfall i depression?” Denna viktiga 
fråga intresserar förstås fler än neu-

ropsykologerna. Professor Åsa Ham-
mar, svenska men nu verksam i Bergen 
talade engagerat på klädsam norsk-
svenska om denna fråga, som intres-
serat henne i femton år. Hon har ett 
antal doktorander som sysslar/sysslat 
med frågor om depression och kog-
nitiv svikt. Svaret på den första delen 
av ovanstående fråga tycks bli: ”mja, 
den kognitiva svikten kan allt hålla i 
sig över tid, och man bör ta hänsyn till 
den, t.ex. i det stressade arbetslivet.” 
Se gärna på www.uib.no och sök på 
Åsa Hammar!

Konflikter utan konfrontation
En annan klinisk utmaning hade ti-
teln ”Hur hanterar man konflikter 
utan konfrontation?” Bo Hejlskov 
Elvén, psykolog och entertainer från 
Danmark talade på svenska med lätt 
dansk touche om detta ämne. Han har 
metoder som bygger på affektteori och 
neuropsykologi. Hellre än att försöka 
behandla den person som är våldsam 
(t.ex. på ett boende) vill han hantera 
beteendet och mötet med den våld-

Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstämma

Kliniska utmaningar i fokus 
på stämman

samma personen. ”Den som tar an-
svar, kan påverka”. Bra att hjälpa den 
andre att få kontroll över sig själv. 

Hur bemöta våld 
i behandlingssituationen
Några råd: Lågaffektivt bemötande 
är viktigt: 1. Dämpa känslouttrycken, 
2. Undvik förlängd ögonkontakt (inte 
mer än tre sekunder i sträck, med un-
dantag för personer med demens). 3. 
Avled! Gå inte framlänges utan bak-
länges vid kravsättning! Placera dig 
inte mitt emot personen ifråga (denna 
princip gör att ”bilterapi” är så bra.) 
Slappna av, om någon tar tag i dig! 

Professorerna Aniko Bartfai och 
Ove Almkvist, som för övrigt talat hos 
Seniorpsykologrna i Stockholm och nu 
pratade om ”Kan man skilja på friskt, 
vanligt och sjukt åldrande” blev bägge 
utsedda till hedersmedlemmar, innan 
stämman var slut.

   Birgitta Granholm

Sökes! 
Fler manliga kollegor till vår föreningsverksamhet och våra möten. 
Vi behöver era erfarenheter och er medverkan.
              Seniorpsykologerna
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Rapporter från regionerna
Västra regionen

Vad har inte dessa hus upplevt tänkte 
jag, de har inrymt tre helt olika verk-
samheter. Eller är de så olika egentli-
gen? En sak har de gemensamt, att på 
olika sätt ha bidragit till att göra livet 
lättare för människor.

Det var en vacker majdag som vi i 
västra regionen samlades, åtta perso-
ner som på olika sätt varit knutna till 
BUP för att dela minnen med varandra 
och med några andra av oss som inte 
var med då det begav sig på det vilda 
sjuttiotalet.

Gerty Fredriksson kunde tyvärr inte 
komma, hon var sjuk. Hon var ju en av 
de ledande på den tiden. Men Kerstin 
Larsson Ekdahl, Marianne Lindström 
samt Birgitta Rydén täckte upp bra. 
Även de hade erfarenheter. Sedan var 

det ju fler som hade varit med på de 
beryktade utbildningsgrupperna som 
höll till här, t.ex. Karl Gustav Piltz som 
påpekade att även om det var stökiga 
år så var de värdefulla. De gav oss en 
generation terapeuter.

Vi fick höra mycket om vad som 
hänt i de olika husen, om lyckade te-
rapier och om dråpliga situationer. 
Som när Birgitta Rydén hade en själv-
mordspatient och ringde till ungdoms-
akuten för hjälp och bara fick tala med 
den patient som just då hade ansvaret. 
Gunnar Bernler hade delegerat ansvar 
och arbetsuppgifter till alla inklusive 
patienterna.

Vi fick även höra om det positiva i 
att inte alltid ha diagnoser och medici-
ner. En som idag skulle haft diagnosen 

Barnets rätt till psykisk hälsa var temat 
för dagens möte då 16 seniorpsykolo-
ger träffades 29/10 på psykologiska 
institutionen i Göteborg. Kollegerna 
Bengt Hedberg och Birgitta Rydén 
hade förberett eftermiddagen med var 
sitt inlägg.

Bengt som varit verksam i många 
år inom både barn- och vuxenpsykia-
trin inledde med en tillbakablick över 
anknytningsteorins utveckling. John 
Bowlby som myntade det centrala 
begreppet En trygg bas, Mary Ains-
worths studier kring Strange Situa-
tion Procedure samt Mary Main som 
samtliga bidrog till  klassificeringen av 
olika anknytningsmönster. Den orga-
niserade anknytningen i form av trygg 
respektive otrygg anknytning och sist-
nämnda med underformer av otrygg 
undvikande samt otrygg ambivalent 
anknytning och den desorganiserade 
formen av anknytning.

Hur epidemier övergår till konst via 
barnpsykiatri – en utvecklingshistoria

Barns rättigheter till psykisk hälsa

ADHD fick man då ta hand om på ett 
helt annat sätt med gränser och samtal.

En rundvandring mellan husen gav 
möjlighet att peka ut var de olika verk-
samheterna befunnit sig. Vandringen 
väckte även fler minnesbilder.

Så träffade vi Berit Jonsvik som kun-
de det mesta om konstepidemin. Det är 
nu ett konstnärskollektiv med c:a 130 
konstnärer fördelade på bild, musik, 
teater, film och foto. En bred verksam-
het som inkluderar många projektar-
beten. Berit var också drivande i fram-
tagandet av en vacker och innehållsrik 
bok om konstepidemin som även inne-
höll bilder från BUP-tiden.

   Åke Högberg

 Har det nyfödda och växande barnet 
barnet rätt till en trygg anknytning?
Hur ska vi på bästa sätt förstå ett barns 
problematik?  Grundläggande för det 
perspektivet måste vara att se barnet i 
sitt sammanhang. Hur ser relationerna 
i familjen ut?  Hur har barnets behov 
tillgodosetts? Vad har barnet varit 
med om? Detta är nödvändiga frågor 
att ställa menar Bengt som reflekterat 
mycket kring dessa i samband med att 
han för något år sedan skrev en bok 
kring temat med titeln Vad har du 
varit med om – om rädsla, utsatthet, 
skam och skamlöshet. 

Tre viktiga områden behöver under-
sökas för att vi på bästa sätt ska för-
stå barnet/den andre. För det första är 
det de primära affekternas betydelse. 
Hur har dessa tagits om hand inom 
familjen både inom de vuxna själva 
samt gentemot barnet.  Hur har into-

ning och affektreglering ägt rum? För 
det andra behöver man kunskap om 
vilket anknytningsmönster barnet har 
etablerat. Har barnet kunnat skapa en 
trygg inre bas att kunna utgå ifrån i 
sitt utforskande av omvärlden? Har 
tryggheten varit bristfällig så att oro 
och osäkerhet i stället tagit överhan-
den? Slutligen behöver man också fun-
dera över omsorgssystemets förmåga 
och ställa sig frågan om det faktiskt 
finns anledning att misstänka allvarlig 
försummelse eller att barnet utsatts för 
någon form av övergrepp. 

Individperspektivet tar över
Kunskap och verktyg för detta arbete 
finns hos oss psykologer men tyvärr 
har vi tvingats se familjeperspektivet 
lämna plats till ett alltmer individu-

Fortsättn. nästa sida
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‚‚
aliserat synsätt där barnet ensamt 
blir bärare pga brister i relationer. 
Vi ser hur diagnosmanualer blir allt 
omfångsrikare och får allt större ut-
rymme. Medikaliseringen ökar och 
omfattar även vanliga livsproblem. I 
takt med en växande psykisk ohälsa 
och en nedmonterad psykiatri ställer 
Bengt frågan: har läkemedelsindustrin 
blivit en pipeline in till den psykiska 
ohälsans oljefält? 

Mot denna bakgrund kan finnas 
skäl att känna missmod dock inte att 
helt misströsta. Det är viktigt och nöd-
vändigt att också kunna ha ett per-
spektiv bakåt vilket ju bör passa oss 
seniora psykologer.  Då kan vi också 
få syn på de positiva och banbrytande 
förändringar som också skett och som 
gagnat barns psykiska hälsa. En sådan 
förändring var t ex Lagen om förbud 
mot aga gentemot barn som kom 1979.  
ALLT TAR TID konstaterar Bengt.

Viktigt med uthållighet
Här tar psykolog Birgitta Rydén vid 
och hon instämmer. Nämner att hon 
för en tid sedan varit i Frankrike 
och där kunnat förstå att man även i 
Frankrike höll på att utforma en lag 
angående agaförbud. Hon underströk 
vikten med uthållighet. 
Birgitta som för tio år sedan doktore-
rade på ämnet psykisk ohälsa i sam-
band med barnafödande. Nu står hon 
som redaktör för den bok som getts 
ut i samband med att yrkesföreningen 
Psykologer för mödrahälsovård och 
barnhälsovård fyllt 40 år. Från Pi-
onjärskap till Professionalitet 1973–
2013 är titeln på boken. 

Till dagens träff har Birgitta fun-
derat över både hinder samt positiva 
utvecklingsfaktorer sedan 70-talets 
många statliga utredningar som ge-
nomsyrades av psykologisk kunskap. 
En av de stora positiva grundstenarna i 
utvecklingen har fram för allt varit ra-
tificeringen av Barnkonventionen samt 
att den är applicerbar på alla länder 
och samhällen. De artiklar som främst 
berör barns psykiska hälsa är artikel 6 
som talar om barnets rätt till utveck-
ling och ett värdigt liv samt artikel 18 
som klargör båda föräldrarnas ansvar 
för barnets utveckling. 

Vilka hinder finns som fördröjer att 
den psykologiska kunskapen impli-
menteras? Birgitta nämner en lång rad 
faktorer såsom det ensidiga medicin-
ska synsätt som präglar den psykiska 
hälsovården vilket även Bengt tog upp. 
Läkemedelsindustrin är en stark makt-
faktor genom sin sponsring på olika 

uppföljning menar Birgitta. Intentio-
ner blir ofta avbrutna och insatser sker 
ryckvis.

Nya arbetsmetoder och samarbete ger 
positiva signaler.
Det finns emellertid en del goda exem-
pel också påpekar hon. Ett sådant är 
barnhälsovårdens anpassning i både 
yttre och inre miljö när det gäller in-
kluderande av barnets behov, möble-
ring, samtal mm. Allmänna Barnhu-
sets skrift om det späda barnet som 
anhörig när det gäller föräldrar med 
psykisk ohälsa är ett annat exempel.  
Likaså nya arbetsmetoder inom soci-
alförvaltningar som är inriktade på att 
ha barnets behov i centrum. 

Goda insatser kring spädbarn och 
samspel finns på olika håll i landet 
liksom metoder att fånga upp nyblivna 
föräldrar med depression. Kunskap 
om våld i nära relationer är ett annat 
område som lyfts fram i vården de se-
naste åren.  För att fortsatt gagna den 
psykiska hälsan i samhället behövs 
hållande strukturer och framförallt 
MOD och TÅLAMOD vilket blev Bir-
gittas avslutande ord. 

Denna dags eftermiddag hade enga-
gerat oss alla på djupet.  Återigen blir 
det tydligt att det är först när vi har ett 
långsiktigt perspektiv som sträcker sig 
över decennier som vi faktiskt får syn 
på de goda (och även de mindre goda) 
hållbara avtryck som människan läm-
nar i samhället. Denna eftermiddag 
med olika perspektiv och många klo-
ka tankar har gett en god energi och 
väckt nya frågor.  En av mina funde-
ringar när jag trädde ut i höstregnet 
rörde frågan hur vi seniorpsykologer 
med vårt perspektiv och psykologiska 
kunskap skulle kunna utgöra en mot-
vikt till den kortsiktighet och quick-
fix som har stort inflytande på dagens 
människo- och livssyn. Tack Birgitta 
och Bengt för en mycket givande efter-
middag!

   Anna-Greta Milefors

... har läkemedels-
industrin blivit en pipeline 

in till de den psykiska 
ohälsans oljefält? 

nivåer samt sin utbredda lobbyverk-
samhet. Den psykologiska kunskapen 
behöver utmana det medicinska per-
spektivet i ännu högre grad än vad 
som sker idag.  Ett annat hinder är det 
ekonomiska perspektiv som styr sam-
hället och som också inkluderar hälso- 
och sjukvården. Ekonomisk åtstram-
ning får ofta som följd nedläggning av 
olika psykologiskt inriktade behand-
lingsinsatser. Allt har en prislapp vilket 
leder till en kortsiktighet som vi vet blir 
dyrare i det långa loppet. 

Det finns en allmän svårighet att 
föra ut s k mjuka värden. Bedömning-
ar av barn tenderar att bli förenklade. 
Det finns en tendens att barns svårig-
heter hänförs till bristande hjärnfunk-
tioner i allt högre grad som en följd av 
de medicinska glasögonen. Jobbpoli-
tiken med arbete till varje pris bidrar 
också till att barn blir mer lämnade 
till att klara sig själva – barn får betala 
priset.   

Separationer i barns liv kommer allt 
tidigare. Någon forskare har visat på 
att barn allt oftare får luta sig mot 
kamratrelationer när de befinner sig i 
svårigheter. 

Andra frågor man kan ställa är om 
det är psykologen som är perfektio-
nist? Hur ser den "vanliga" männis-
kan ut? Vad är utvecklingsanknutna 
svårigheter? Vad är normala avvikelser 
och vem lider av detta?  Det förtjänas 
att ånyo understryka nödvändigheten 
att se varje människa i sin livssituation 
för att förstå och kunna medverka till 
positiva insatser.  I mycket av dagens 
arbete kring barn i svårigheter finns 
stora brister vad gäller kontinuitet och 

Fortsättn. fr. föreg. sida
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Ett 15-tal seniorpsykologer från Söd-
ra regionen besökte Livets Museum i 
Lund den 9 september.

Museets syfte är att med ny teknik 
och historiska föremål berätta om 
människans kropp, den växande, lä-
kande, åldrande, historiska, fascine-
rande och levande kroppen!

Livets Museum ligger centralt i 
Lund i en ovan-jord-kulvert byggd 
1912, och var en förbindelse mellan 
det norra och södra lasarettsområdet. 
Utställningslokalen är 130 m lång men 
endast tre meter bred. 

Livets Museum öppnade i april 
2012, och det är Sydsvenska Medicin-
historiska Sällskapet och Region Skå-
ne som har samverkat för att forma 

Den spännande historien om kroppen

Att tidiga psykologinsatser till nybliv-
na föräldrar och små barn ger resul-
tat för hela livet var det genomgående 
temat vid oktobermötet i södra regio-
nen. Psykolog Karin Sidén berättade 
om sina yrkeserfarenheter, framför 
allt som psykolog inom mödra- och 
barnhälsovården i Halmstad men 
också en mellanperiod inom barn- 
och ungdomspsykiatrin. Hon gjorde 
en intressant historisk genomgång av 
utvecklingen inom MVC/BVC och på-
minde oss om kända pionjärer inom 
verksamheten. Vi fick veta att Birgitta 
Rydén, som redaktör, har lagt sista 
handen vid jubileumsskriften ”Från 
pionjärskap till professionalitet” med 
anledning av att yrkesföreningen ver-
kat i 40 år (1973-2013).  

Barnhälsovården är juvelen 
i folkhälsoarbetet
Karin Sidén påminde om att det var så 
Olof Palme formulerade det en gång, 
antagligen inspirerad av sin hustru, 
Lisbeth Palme, som var psykolog inom 
barnhälsovården. Det finns många 
skäl till att se den som en viktig verk-
samhet, kostnadsfri och lättillgänglig 
och som når nästan alla småbarns-
familjer, även om den inte är obli-

Karin Sidén har varit med om hur 
BVC-psykologers roll förändrats över 
tid. Det går inte att med några få ra-
der göra hennes berättelse rättvisa. På 
1970-talet ökade intresset för utveck-
lingsbedömningar och samverkan med 
socialtjänst och förskola. På 1980-ta-
let kom påbudet om gruppverksam-
heter med väntande och nyblivna för-
äldrar, där psykologers uppgift blev 
att utbilda och handleda osäkra BVC-
sjuksköterskor i detta. På 1990-talet 
betonades psykosociala aspekter, sår-
bara familjer med psykosociala behov, 
anknytningsteori och spädbarnsverk-
samhet. På 2000-talet ökade diagnos-
tänkandet och uppmärksamheten på 
barn med särskilda behov. Nyast är 
fertilitetspsykologi och att förhålla sig 
till assisterad befruktning och surro-
gatföräldraskap. 

På det välbesökta mötet blev det 
diskussion om tidpunkten för olika 
förändringar inom mödra- och barn-
hälsovården och flera kompletterade 
med egna erfarenheter. En del suckar 
hördes över föga ändamålsenliga orga-
nisationsförändringar över tid. 

   Gunvor Andersson
       

Tidiga psykologinsatser ger god effekt hela livet

museet, dess utställningar och verk-
samheten. Kulturen har fått i uppdrag 
av Region Skåne att driva museet, 
och att förvalta de medicinhistoriska 
samlingarna. Även om driften av mu-
seet sker via Kulturen är de ideella 
krafterna viktig på Livets Museum. 
Sydsvenska medicinhistoriska sällska-
pet bedriver bl.a. den uppskattade och 
viktiga visningsverksamheten samt 
berikar museet med sin specialkompe-
tens.

Seniorerna visades runt i två grup-
per med två entusiastiska och kun-
niga guider. Längs vandringen genom 
kulverten finns ett antal stationer som 
fokuserar på  olika organ i kroppen. 
Förutom utställda föremål finns in-

teraktiva datoriserade möjligheter till 
fördjupad information vid varje sta-
tion. Man lever upp till sin målsätt-
ning att med hjälp av ny teknik skapa 
ett modernt museum.

Seniorerna var nyfikna, frågvisa 
och intresserade, och uppskattade be-
söket mycket.

Vi avslutade sammankomsten med 
en gemensam lunch på restaurang 
Mat och Destillat, som serverade en 
utsökt lunch. Restaurangen finns i de 
lokaler som tidigare hyste det anrika 
Cafe Lundagård.

  
   Anders Hallborg

gatorisk. Det är inom BVC som vik-
tiga förebyggande insatser kan göras, 
friskfaktorer stärkas och riskfaktorer 
minskas. Tidiga interventioner ger 
resultat för hela livet, betonade Ka-
rin Sidén i sitt engagerade anförande. 
Det finns emellertid tillfällen då det 
kan bli motsättningsfullt att behålla 
föräldrars förtroende och bevaka bar-
nens intressen. Risken att vid sådana 
tillfällen förlora kontakten med famil-
jen kan öka genom det fria vårdvalet, 
menade hon. 

Psykologernas roll har förändrats 
över tid.

Karin Sidén berättade engagerat om bl.a. 
BVC-psykologernas arbete.
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”Autism i teori och praktik” var ämnet 
för psykolog Elisabeth Wallenklevs fö-
redrag för seniorpsykologerna i Lund 
den 13 november. Flera seniorer hade 
fått förhinder, men publiken hade ett 
positivt tillskott av intresserade psy-
kologstudenter, som var väl insatta i 
ämnet.

Elisabeth har under hela sitt yrkes-
liv ägnat sig åt barn med autism ofta 
kopplad till utvecklingsstörning. Först 
som förskollärarpraktikant på BUP:s 
behandlingshem för små barn, Vik-
toriagården i Malmö, 1968. Efter en 
tid som förskollärare vidareutbildade 
sig Elisabeth till speciallärare och så 
småningom till psykolog. Åren 1986 - 
1990 på Barnhabiliteringen i Kalmar 
beskriver Elisabeth som mycket vikti-
ga för hennes kunskapsutveckling och 
förståelse för autistiska barn. Under 
90-talet arbetade Elisabeth med ut-
vecklingsstörda autistiska barn inom 
särskolan i Malmö och under senare 
år i grundskolan. Hon förmedlar ett 
kärleksfullt engagemang för dessa 
barn och deras utvecklingsmöjligheter.

Elisabeth beskriver den historiska 
utvecklingen av diagnosen autism 
och dess etiologi. Diagnosen fastställ-
des först 1997 i DSM. Tidigare under 
1900-talet gav man barn med dessa 
störningar diagnosen barndomspsy-
kos eller schizofreni. Man uppfattade 
att barnen hade hallucinationer i sitt 
repetitiva, stereotypa beteende. En 
schweizisk psykiater, Leo Kanner kom 
i sin forskning fram till att barnen re-
petitivt återgav repliker och fragment 

de uppfattat i sin omgivning och såle-
des inte hallucinerade. Han myntade 
begreppet infantil autism för barn med 
svåra kommunikationssvårigheter, so-
ciala svårigheter – och kalla föräldrar.

Autism – en symtomdiagnos
Autismdiagnosen är fortfarande en 
symtomdiagnos. Nu anger man tre 
kriterier för diagnosen:

1. Begränsning av den interaktiva, 
ömsesidiga förmågan.

2. Begränsning av ömsesidig social 
och kommunikativ förmåga.

3. Brister i förmågan till fantasi, lek 
och beteende.

Störningarna är neurologiska och 
beror på förändringar i lillhjärna, tem-
porallober eller hjärnstam. Signalsub-
stanserna är påverkade med förekomst 
av uteblivna synapser. Orsakerna 
bakom diagnosen är ärftliga eller pre-, 
peri- eller postnatala skador.

80 procent av barnen är utveck-
lingsstörda och stereotypier är mycket 
vanliga. Grava språkstörningar före-
kommer hos många av barnen, där 1/3 
har uteblivet språk. Energi och tonus 
varierar mycket från mycket lugna, 
hypotona barn till hyperaktiva och 
kraftigt utagerande. Olika grader av 
psykisk överkänslighet för ljud, ljus, 
beröring, smärta och kyla är vanligt. 
Många av barnen har även medicinska 
diagnoser.

Strukturell pedagogik
Pedagogiken är avgörande för dessa 
barns utveckling, menar Elisabeth. 

Lärorikt om autism
Hon har mycket god erfarenhet av 
metoden TEACCH, som kom att till-
lämpas mer och mer under slutet av 
1900-talet. Den bygger på en kon-
sekvent, strukturell pedagogik, där 
kommunikationen med barnen byggs 
upp med bilder. Varje barn har ett in-
dividuellt visuellt schema där upprep-
ningar och regelbundenhet befästs i ett 
långtidsperspektiv.

Tidigare använde man psykodyna-
misk terapi som behandling, då man 
menade att autism var orsakad av stör-
da tidiga relationer eller trauman.  Nu-
mera är behandlingen helt beteende-
inriktad.

Elisabeth har också mött barn, dvs 
ofta normalbegåvade pojkar, med dia-
gnosen Asperger. Hon anger två krite-
rier för Asperger: Kommunikations-
svårigheter och särintressen. Någon i 
publiken reagerar på att Aspergerdiag-
nosen förts samman med autismdiag-
nosen. Man menar att Aspergerdiag-
nosen kan bli ett handikapp för barn, 
som kan klara sig själva och leva ett 
normalt liv, vilket Elisabeth instämmer 
i.

Efter en liten frågestund avslutar 
Elisabeth genom  att vända sig till stu-
denterna och rekommendera psyko-
logyrket, som innebär så många möj-
ligheter och då särskilt den inriktning 
hon har fått ägna sig åt.

  Anna Lindström Chylicki
  

Rapport från regionerna/Östra

Ett undangömt smycke
Höstens första möte i östra regionen 
ägde rum en strålande vacker septem-
berdag då vi besökte skulptören Carl 
Eldhs ateljemuseum. Det ligger undan-
skymt på Bellevuehöjden ovanför Ros-
lagstull i Stockholm. Vi var ett tiotal 
personer som hade letat oss dit och för 

de flesta av oss var det första gången 
vi besökte museet trots att vi alla bor 
i Stockholm sedan många, många år. 
Men det ska inte bli sista gången.

Bellevuehöjden är en fridfull oas 
i 1700-talsmiljö  med en bedårande 
trädgård och med  den mörktjärade 

ateljen, byggd 1918–19. I ateljen har 
tiden stått stilla. Allt är bevarat se-
dan konstnären lämnade den vid sin 
bortgång 1954. Här finns det mesta 
av Carl Eldhs samlade verk, arbetsred-
skap och skisser. Att vandra runt i de 
två ateljerummen ger en upplevelse av  
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förtätad stämning från en  gången tid.
Carl Eldh föddes 1874 i ett litet 

gruvsamhälle i norra Uppland. Hans 
far var smed vid Dannemora bruk 
och Carl fick sluta skolan tidigt för att 
hjälpa till med försörjningen.Han var 
duktigt på att slöjda och lärde sig att 
snida ornament till möbler, dörrar och 
bänkar i kyrkor. För att tjäna extra-
pengar snidade han om nätterna lejon-
fötter till likkistor.

Men hösten 1892 flyttade han till 
Stockholm och började studera vid 
Tekniska afton- och söndagsskolan, 
nuvarande Konstfack. 

Ornamentbildhuggare sågs som ett 
slags andra klassens skulptörer och 
kom i skuggan av arkitekterna, som 
oftast tog åt sig hela äran. Det passade 
inte Carl Eldh som ville bli en själv-
ständig skulptör. 1897 gjorde han en 
studieresa till Paris och stannade i sju 
år under stundom svåra ekonomiska 
omständigheter. Han kunde tidvis 
följa undervisningen vid Académie  
Colarossi där man gjorde studier efter 

Psykolog Kjell Lindqvist berättade vid 
ett möte med Östras seniorförening 
i oktober 2014 om sina erfarenheter 
som mångårig facklig förhandlare 
inom Stockholms läns landsting.

Temat för kvällen var ”Medlems- 
kontra professionsintresset, en utma-
ning för den fackligt aktive.” Kjell har 
arbetat under en mycket lång period 
som lokal ombudsman för psykolo-
ger i Stockholms läns landsting. Un-
der sin långa tid som förhandlare har 
han upplevt stora förändringar inom 
psykologernas verksamhetsfält, samt 
många förändringar i lagar och avtal 
som berör anställningsförhållandena.

Förändring och utveckling inom yrket
Under åren har det skett en förändring 
och utveckling inom den psykologiska 
professionen. Det har också skett en 
stor kunskapsutveckling och nya ar-
betsområden har tillkommit. 

Kjell lyfte fram betydelsen av att 
ha både ett professionsperspektiv och 

Psykolog och förhandlare – 
tankar efter en lång arbetsperiod

levande modell, något som han 
praktiserade resten av sitt arbets-
liv. Hans idol var den berömde 
Auguste Rodin vars arbeten han 
tog starkt intryck av.

ett villkorsperspektiv i arbetet som 
förhandlare inom psykologområdet. 
Båda perspektiven behövs menade 
Kjell, och det finns ett beroendeförhål-
lande mellan dem. Det är viktigt att 
ha båda perspektiven såväl för den en-
skilde psykologen i sitt arbete som för 
den lokala ombudsmannen i möte med 
arbetsgivaren.

Sett utifrån villkorsperspektivet rör 
sig arbetet kring frågor som handlar 
om lobbyverksamhet, anställnings-
trygghet och om rehabilitering. Som 
exempel på lobbyverksamhet som gett 
resultat finns t ex arbetet med att få 
in psykologer på vårdcentral och som 
efter ett projektarbete kunde skrivas in 
i budgeten. 

Anställningstryggheten i fokus
Anställningstryggheten för psykolo-
ger hamnar i fokus i samband med 
nya ägarformer och privatiseringar 
inom vård och omsorgsområdet. Vid 
konkurrensutsättning och övergång 

mellan landstinget och andra utförare 
har det varit viktigt att tydligt bevaka 
anställningstryggheten för psykologer. 

Vid ärenden som rör rehabilitering 
har arbetsgivaren ett långtgående an-
svar och flera olika lagar styr hur ären-
den ska hanteras: Arbetsmiljölagen, 
Lagen om allmän sjukförsäkring samt 
LAS, lagen om anställningsskydd. 

Professionsperspektivet är det an-
dra benet som förhandlingsarbetet vi-
lar på. Genom att arbeta med profes-
sionella frågor kan det vara lättare att 
komma in i arbetet med att förbättra 
villkoren kring psykologens arbete och 
organisation. Det professionella per-
spektivet kan handla om att beskriva 
och tydliggöra psykologens arbetsupp-
gifter, att visa på nyttan och psykolo-
gernas bidrag till verksamhetens mål-
uppfyllelse.

Rapport från regionerna/Östra

Det bästa i hans konst och det som 
berör mig mest är hans gestaltningar 
av relationerna mellan man och kvin-
na, mellan mor och barn och mellan 
unga. Där lyckas han fånga känsla och 
närhet, ömhet och kärlek.

Vi avrundade vårt besök genom att 
smälta och diskutera våra intryck över 
en kopp kaffe och kaka på museets 
lilla kaffeservering och samtidigt njuta 
av den ljuvliga septembersolen.

   Birgit Lundin

Eldhs stora genombrott kom 1902 
då han vann guldmedalj för sina båda 
utställda verk ”Linnea” och ”Moders-
sorg”. Den framgången öppnade vä-
gen för honom och resultaten av hans 
många uppdrag finns på flera ställen i 
landet. En av de mest kända är det väl-
diga Strindbergsmonumentet i Tegner-
lunden. Eldh var en stor beundrare av 
Strindberg och här framstår han som 
en titan, fjättrad vid en klippa. Carl 
Eldh blev också en framstående por-
trättskulptör och hans porträttgalleri 
visar många av den tidens kända och 
framstående personer.

Många av Carl Eldhs verk 
finns att se i hans ateljé 

och museum 
i Bellevueparken 

i Stockholm

Fortsättn. nästa sida
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Rapport från regionerna/Östra

Unik kompetens bidrar till utveckling 
i olika verksamheter 
Psykologer har en unik kompetens 
med sina särskilda kunskaper och ge-
nom att hela tiden ha fokus på patien-
ten/klienten kan psykologer bidra till 
verksamhetens utveckling och effekti-
vitet. 

Kjell lyfter fram betydelsen av att 
kunna visa hur lång yrkeserfaren-

het leder till fördjupad kunskap, och 
att psykologerna i och med detta kan 
förväntas utföra sitt arbete med större 
kvalitet och effektivitet. 

De tankar som Kjell lyfter fram 
känns helt rätt i arbetet med att flytta 
fram positionerna och för att kunna 
förbättra villkoren för psykologer-
nas verksamhet. Verksamheten inom 
Psykologförbundet omfattar de ovan-

Arbetet med människor har för de 
flesta av oss psykologer inneburit att 
vi mött våld i olika former. Antingen 
i form av människor som blivit ut-
satta för våld under sitt liv eller per-
soner som själva utövat våld.  Hans 
Åberg, psykolog och psykoterapeut, 
har mångårig erfarenhet av att arbeta 
med våldsbehandling och har sam-
manställt sina kunskaper om detta i 
en bok med titeln ”Arbeta med våld”. 
Han gästade oss i östra regionen i no-
vember för att berätta om boken och 
sina erfarenheter.

Hans inledde med att presentera 
sig själv och sin bakgrund. Han läste 
teologi före psykologistudierna varef-
ter han arbetade som familjerådgivare 
på teologiska institutionen i Uppsala 
i 25 år. Var en av initiativtagarna till 
Mansmottagningen mot våld i Uppsa-
la för vilken han sedan blev chef. Bo-
ken han nu skrivit har två medförfat-
tare, Ann-Sofie Hansson Pourtaheri 
och Lars Jalmert, båda är psykologer. 

Eftersatt forskning om orsakerna till våld
Användning av våld ökar både hos 
män och kvinnor även om det är van-
ligare att män använder våld.  De som 
uppmärksammas mer i dag är de ut-
satta, de som drabbas.  De som utövar 
våld och orsakerna till varför man tar 
till våld har ej uppmärksmmats. Det är 
först i och med tillkomsten av mans-
jourer och mansmottagningar som 
utövarna av våld har någonstans att få 
hjälp och behandling. Oftast är det so-
cialtjänsten och kvinnojourerna som 
trycker på för att män ska söka hjälp.

Att arbeta med våld

nämnda perspektiven och det borgar 
för att vi har en god grund för fortsatt 
framgång i hela förbundets verksam-
het.

   Ingela Palmér

det? Riktas det mot kvinnan, barnen, 
sig själv eller föremål?

Gruppsamtal terapeutiskt verksamma
Samtalen sker oftast i grupp, säjer 
Hans. Gruppens dynamik är kraftfull 
och terapeutiskt verkande. Man arbe-
tar efter en norsk modell ”Vaska” som 
står för våld, ansvar, sammanhang, 
konsekvenser (för både den utövande 
och den drabbade). Man har haft 165 
män i gruppbehandling och 99 indi-
viduella ärenden. Därav 85 män, fem 
kvinnor och fem med blandad proble-
matik. Tio procent återföll i förnyad 
brottslighet. Behandlarna har haft gott 
stöd av frivårdskonsulenterna och al-
koholkliniker. Några av de som kom 
tillbaka gjorde det av andra skäl än 
misshandel.

Gemensamma bakgrundsfaktorer 
för misshandlarna är en egen barndom 
då man blivit utsatt för våld och blivit 
övergiven.  Man har fått mycket stryk 
som barn. Ofta avbrutna relationer till 
föräldrarna, tidiga besvikelser hemma 
och i skolan. Sadism mot djur hos barn 
är ett tidigt tecken på vad som kan bli 
ett våldsbeteende senare i livet.

Det var ett intressant och givande 
anförande Hans bjöd på och med en 
livlig diskussion efteråt. Läs mer om 
hans bok ”Arbeta med våld” på hans 
hemsida: www.hansaberg.se.

Birgit Lundin

 

”Våldet bearbetas som 
degen på bakbordet”
Hur ser då den behandling ut som man 
erbjuder? Hans beskriver att han själv 
utgår från psykodynamisk teori med 
en feministisk inriktning, Han har en 
humanistisk människosyn säger han 
som har sin grund i de teologiska stu-
dierna. Han tar en liknelse: ”Våldet är 
som degen på bakbordet. Man ältar 
det fram och tillbaka, knådar och be-
arbetar”.  Tillsammans med den vålds-
benägne medvetandegör man våldet, 
tar upp det som förekommit till ytan. 
Går igenom tidigare historia av våld. 
Analyserar vad som utlöser och upp-
rätthåller våldet. Vilka uttryck får vål-
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Hans berättade om att de som utövar 
våld först numera får uppmärksamhet 
och möjlighet till hjälp mot sitt beteende.
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Utflykt på cykel

Den tionde september inledde Uppsa-
lagruppen sin höstsejour med en härlig 
cykeltur. Vi var en lagom stor grupp 
som startade från Gottsundakyrkan 
kl. 14.00.  Enligt vår guide och färd-
ledare Hans Åberg ingår Gottsunda-
kyrkan i en ny vandringsled, Inge-
gerdsleden, som kommer att invigas i 
oktober, så det var en tanke med att 
starta ”cykelvandringen” just där. Vi 
var försedda med fika och regnskydd, 
eftersom vädret verkade en aning opå-
litligt.

Utflykten fortsatte med Gottsunda 
allé. För några av oss var det en pre-
miärupplevelse att cykla på den färdig-
ställda Gottsunda allé, som blivit rik-
tigt vacker. Men var har denna stort 

anlagda väg sitt tänkta slutmål?! Från 
Gottsunda allé körde vi en sväng in i 
den av exploatering hotade Genetiska 
trädgården, med både medeltida ekar 
och spännande trädplaneringar från 
1930-talet.

Efter att ha korsat den livliga Dag 
Hammarskiölds väg kom vi ända fram 
till den fridfulla Fyrisån. Kryssande 
mellan Ultunas/Lantbruksuniversitets 
alla studentbostäder, gamla minnes-
märken och enorma nybyggnationer 
kom vi så fram till den nyanlagda, pe-
dagogiskt genomtänkta Kunskapspar-
ken. Där fikade vi och fick lyssna på 
professor em. Gyula Simán, som på ett 
förtjusande vänligt sätt berättade om 
sin bakgrund och om sitt ämne växt-
näringslära.

Hans, som rekognoserat dagen före, 
ledde oss på nya och gamla vägar, 
nyrustade och gamla steniga stigar, 
förbi hänförande vyer över Övre Föret 
med bl. a. en alldeles nybyggd utsikts-
plattform uppe på krönet av Ultuna-
åsen. 

Sedan vi kommit ned från åsen 
märkte vi hur Ulleråker – arbetsplats 
för många av oss under kortare eller 
längre tid! – hade förändrats avsevärt 

Tisdag 11 november samlades seni-
orpsykologerna på Institutionen för 
Psykologi vid Uppsala Universitet för 
att höra Mari Fransson berätta om 
sin forskning. Mari disputerade i juni 
2014 på en avhandling med titeln ”At-
tachment and the Development of 
Personality and Social Functioning”. 
Hennes studier rör vilken relevans an-
knytningsprocessen i barndomen har 
för utveckling av socialt fungerande 

Anknytning relaterat till 
personlighet och social förmåga

genom varsamt bostadsbyggande. Vi 
skingrades vid ulleråkerskorset, där 
några cyklade egna vägar hem och 
andra tog Gula stigen (som nu delvis 
är röjd, så att man kan cykla där) bort 
genom Rosendalsgipen.

Vi fick en vacker och innehållsrik 
cykeldag och som extra plus: vi slapp 
regn.

   Ingalill Thun

och personlighet i tidig vuxenålder.
Maris forskning är en uppföljning av 

ett tidigare longitudinellt projekt på in-
stitutionen, där anknytningsmönstren 
studerats för det späda barnet och mel-
lanåldersbarnet (bl.a. Bohlin & Hage-
kull 2004). Mari har studerat och jäm-
fört tidiga anknytningsmönster med 
socialt fungerande och personlighet i 
tidig vuxenålder (21 år).

Anknytning enligt Bowlby
Vi gavs först en allmän översikt kring 
anknytning. Grunderna rörande an-
knytningsteorin bygger på Bowlbys 
forskning. Anknytning för det späda 
barnet är ett skydd för barnet mot fa-
ror. Det lilla barnet söker fysisk när-
het till en anknytningsperson/omvår-
dare som fungerar som en trygg och 
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Professor em. Gyula Simán 
berättade om sitt ämne växt-
näringslära.
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säker famn. Upprepad interaktion 
barn – förälder ger ett känslomässigt 
band mellan dem = anknytning. Hur 
anknytningen blir påverkas av an-
knytningspersonens tillgänglighet och 
lyhördhet. Anknytningen för det lilla 
barnet kan vara trygg, undvikande, 
ambivalent eller desorganiserad. Den 
kan ge svar på frågor som:

”Är jag värd att älskas/tas om hand?”
”Är andra tillgängliga och lyhörda 

för mina signaler?”

Från fysisk närhet till tillgänglighet
För mellanåldersbarnet har anknyt-
ning gått från fysisk närhet till tillgäng-
lighet. Man kan ha flera anknytnings-
personer. Individuella skillnader har i 
studierna mätts med Separation Anx-
iety Test. Barnet får se bilder på olika 
separations-situationer och får svara 
på frågor: Hur känner sig barnet? Var-
för? Vad kan barnet göra? Inre arbets-
modeller styr barnets förväntningar på 
andra och sig själv och reglerar därmed 
relationerna. Det finns en länk mellan 
barnets anknytningssäkerhet och dess 
sociala fungerande i barndom och 
adolescens. Förutsägbart bemötande 
är kopplat till socialt självförtroende: 
positivt bemötande ger inställning att 
andra är vänliga.

I vuxen ålder kan också vänner och 
partners tjäna som fullständiga anknyt-

ningspersoner. Relationer na är 
mer symmetriska, d.v.s. man 
tar hand om varandra. Anknytning är 
kopplat till breda aspekter av mänskligt 
fungerande och personlighet. 

Trygg anknytning ger ofta en öppen 
personlighet
Mari har jämfört anknytning i mel-
lanbarndomen med vuxenåldern (21 
år) i olika faktorer rörande inställning 
till och bemötande av andra. Indivi-
duella skillnader i vuxengruppen har 
mätts med intervjuer enligt ”Adult At-
tachment Interview”. En tendens vid 
intervjusituationen var, att de med 
trygg anknytning gav adekvata svar på 
intervjufrågorna, medan de med ambi-
valent anknytning var upptagna av sin 
anknytning, ofta på ett aggressivt sätt, 
men inga tydliga och markanta möns-
ter tycktes framkomma i jämförelserna 
rörande åldersgrupp och faktorer.

Några samband som kunde utläsas 
var:    

Anknytningstrygghet ser ut att ha 
betydelse för utåtriktning och öppen-
het. Att känna självförtroende, att ha 
en förmåga att uttrycka sårbarhet och 
få hjälp.

Mari Fransson berättade om 
barns anknytning utifrån sin 

doktorsavhandling.

Otrygg/bristande anknytning är 
också kopplat till öppenhet och även 
till samvetsgrannhet i vid form – inte 
bara i psykopatologisk bemärkelse.

Undvikande hos barn ger störst so-
cial svårighet som vuxen. 

Läs avhandlingen om Du vill veta 
mer om olika samband! Jag är tyvärr 
lite ringrostig, då det gäller att återge 
dem.

Sammanfattningsvis kan sägas, att 
anknytningsmönster sprids till ett stort 
livsområde i vuxen ålder. Det är bara 
en av många faktorer som är involve-
rade i social förmåga och personlighet.

Vi, som lyssnade, tyckte att området 
behandlar viktig och spännande forsk-
ning.

Det väckte många funderingar. Hur 
ser det ut för dagens barn och unga?

Hur fungerar t.ex. föräldrarnas till-
gänglighet, när de är uppfyllda av sina 
mobiler medan de är med barnen?

Vi tackar Mari för en intresseväck-
ande presentation av sin forskning!

   Kristina Israelsson

Edward Snowden fick demokratipris på MR-dagarna i Umeå
Edward Snowden har med stora per-
sonliga uppoffringar avslöjat hur 
USA:s underrättelsetjänst under lång 
tid har haft insyn i kommunikation på 
nätet och i telefoni.

En påtagligt rörd Snowden medver-
kade på videolänk och mottog Ord-
fronts demokratipris inför en fullsatt 
konsertlokal som gav honom upprepa-
de stående ovationer. Med var också 
Glenn Greenwald som publicerade 
Snowdens läckta material och som 

skrivit den nyss utkomna boken Sto-
rebror ser dej.

Detta skedde under MR-dagarna 
– Mänskliga rättighetsdagarna – i 
Umeå i november 2014 med mängder 
av seminarier och framträdanden som 
lockade en stor publik. 

Mycket av det som hände unde de 
tre dagarna går att ta del av via You-
tube:

https://www.youtube.com/playlist?li
st=PLeQUWmy3PreOjs1ZNjxNzrSg0
VWOShQNa

Ett tips: Se och lyssna på Tomma 
stolen. Tio personer, bland dem Anja 
Pärson, framför ett teaterstycke där de 
gör sej till språkrör för var sin män-
niskorättsföreträdare. 

Referat och kommentarer på svens-
ka och engelska till fem av seminari-
erna finns på bloggen som är en del av 
sajten Psykologi för demokrati. 

http://demokratinspsykologi.se/

Anders Fagerlund

Rapport från regionerna (Västerbotten)
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Seniorpsykologer halkar, och ibland 
med olycklig utgång. Ofta utomhus, 
men även inne halkas det. Ofta är 
det mattor som inte sitter som de ska. 
Ovanligare är när vi själva är halkiga. 
Vi tvålar in fötterna och halkar. Till 
kategorin egen halkighet läggar jag 
nu halkiga skor eller tofflor. 

Jag köpte hos Jula för 99:90 
”Innetofflor 42”. De var av märket 
Blue wear och således yrkestofflor. 
Enkla att kliva i och utmärkt som 
inneskor. På tofflorna finns en mitt-
remsa som ska hindrar halk. Så var 
det ett tag, men så småhalkade jag 
på parketten och ännu några gånger 
mer allvarligt, speciellt i en trapp. Vid 
sidan av halkskyddet var toffeln helt 
enkelt naturligt halkig, filt halkar.

I förrådet fanns lösningen, en tub 

flytande sula, LiquidSole, som tidi-
gare används för att laga Eccos fot-
vänliga men lättslitna skor. Jag strök 
flytande sula fram och bak på tof-
feln, se bild. Det har nu gått något 
år sedan sulan torkade in i toffelns 
filtyta. På de ytor jag rör mig och 
tidigare halkade, ger toffeln idag ett 
bastant grepp.

Mitt dubbla tips är alltså en skön 
toffel från Jula, kompletterad med 
LiquidSole köpt t.ex. på ClasOhlson. 
Samma LiquidSole går att användas 
för att förnya det halkskydd på mat-
tor som torkar in relativt snabbt. Jag 
har prövat och fann att det fungerar. 
Dessutom är sulan perfekt för lag-
ning av älsklingsskors sulor.

        Tipsare Hans-Olof Lisper

 

Så gör du för att 
inte halka inomhus!

Bra 
  tips!

Tack för oss!
Tänk så fort tiden går! Det är tio år sedan vi 
tog över produktionen av SeniorPsykologen 
efter förre redaktören Bengt Göransson. 
Jag, Birgit Lundin som redaktör och min 
man Kjell som ansvarat för formgivning och 
layout.

Ny redaktör för kommande nummer är 
Birigitta Rydén som i många år bidragit med 
referat från möten och konferenser. Så från 
och med nu ska referat och artiklar m.m. 
sändas till Birgitta. Hennes mejl-adress är 
rydenb@gmail.com. Presentation av hela 
redaktionen kommer i nästa nummer av Se-
niorPsykologen. Manusstopp för nästa num-
mer är 1 mars 2015.
Vi önskar lycka till i det fortsatta arbetet!

Birgit och Kjell Lundin
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Regionernas vårprogram 2015
Södra 
Program Våren 2015

Norra 

Program Våren 2015
Uppsala-avdelningen

Torsdag 15 jan  “Från upplevd verklighet via fotografiet till 
Kl 14–16  en komponerad bild"  med Uppsala 
Lokal:   gruppens fotokurs och dess ledare 
S:t Olofsgatan 50 B Hans-Olof Lisper

Onsdag 18 febr   “Från skolpsykolog i Spanien till trauma-
    psykolog i Uppsala”
Kl  14–16  Två nedslag i yrkeskarriären med
Lokal:    psykolog och psykoterapeut  
S:t Olofsgatan 50 B Eva-Maria Lindström

Under mars eller april Studiebesök på nybyggda Rättspsykiatriska  
    kliniken i Sala
    Introduktion i rättspsykologens  
    uppdrag med psykolog, psyko-
    terapeut, fil dr Tommy Hallqvist
 
Under maj  Guidad heldagsutflykt till de 
    norduppländska vallonbruken
 
Tisdag 2 juni  Traditionell seglingstur på Mälarvatten

Ytterligare programpunkt, t.ex. med aktuell anknytning 
till Institutionen för psykologi, är inte utesluten!

Programkommittén i Uppsala har bestått av 
Inga Hedberg-Sowa, Hans-Olof Lisper, Anita Olsson, 
Margareta Sanner och Hans Åberg.

Information och föranmälan till Hans Åberg, hans@han-
saberg.se eller 073-183 03 65.

Tisdag 3 feb 
Kl 15.30 – 17.00
Lokal Rum P 206. 
Institutionen för 
psykologi, Lund

Onsdag 4 mars 
Kl 15.30 – 17.00
Rum P 206, 
Institutionen för 
psykologi, Lund

Torsdag 16 april 
Kl 15.30 – 17.00
Rum P 202 
Institutionen för 
psykologi, Lund

Fredag 8 maj 
Kl 10.30 – Lördag 
9 maj förmiddagen

Vad tycker vi - psykologseniorerna?
Diskussion kring aktuella äm-
nen utifrån vår livs- och yrkes-
erfarenhet. Leg psykolog Bertil 
Nordbeck inleder

Köp, sälj och platta till!
10 års erfarenhet och forskning 
inom äldreomsorgen.
Professor em, leg psykolog Eric 
Olsson, Socialhögskolan, Lund

Erfarenhet och tankar kring behandling av 
trauma orsakat av krig och tortyr.
Leg psykolog, verksamhetschef 
Barbro O´Connor, Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsska-
dade och torterade, Malmö

Seniorpsykologernas Studiedag 
och årsmöte.
Programmet presenteras i nästa 
nummer av Seniorpsykologen

Mycket välkommen!
Programkommitté:
Elisabeth Almroth, tel.: 075 555 68 33
Anders Hallborg, tel.: 0736-166 054
Anna Lindström Chylicki, tel 046-14 96 68
Bertil Nordbeck, tel.: 044-24 18 44

Synestesi:   Psykolog Anders Fagerlund inleder utifrån 
tankar kring Eva Runefeldts bok ”Minnesburen”

Psykolog Eva Sjöholm berättar från ett 
livslångt yrkesval ”från barnpsykos till autism-
spektrumstörning”
 
Socionom och fotograf Vivan Johansson berättar 
om ”Natur och kultur vid Sävarån”
 
Psykolog Elisabeth Åström berättar från sin kom-
mande doktorsavhandlng ”Tid och psykopatologi 
och dess relation till ångest och depression”.
 
Avslutande vårlunch på nyinvigda 
Kulturhuset Väven.

Västerbotten
Program Våren 2015

   
Fred 16 jan 

Fred 20 feb

Fred 20 mars

Fred 24 april

Fred 22 maj 

Mötena äger rum på fredagar klockan 1300 på 
Kafé Station i centrala Umeå.
 
Programkommittéen:

Christine Andersson   tel 070-326 50 08
Anders Fagerlund       tel 070- 534 53 84
Britt Wiberg               tel 070-508 81 37
Ann-Marie Frisendahl     tel 070-661 64 57
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Västra 
Program Våren 2015

Östra
Program Våren 2015

Programkommitten:

Allan Bergman  tel 031-46 51 08
Anita Berntsson tel 031-16 49 57
Ulla Davidsson tel 031-26 30 53 
davidssonulla@gmail.com
Gerty Fredriksson tel 042-20 17 21  
gerty.fredriksson@comhem.se
Åke Högberg tel 0708-69 99 78 
hogbergake@gmail.com
Torbjörn Stockfelt tel 031-711 80 55 
torbjorn.stockfelt@telia.com

Onsdag 28 jan. 
Kl 14.30 – 16.30

Onsdag 25 febr.
Kl 14.30 – 16.30

Onsdag 25 mars 
Kl 14.30 – 16.30

Onsdag 29 april

Onsdag 28 maj 

Människors utsatthet i välfärdsystemets spår
Fil.dr. leg. psykolog Zelma Fors   
                                     
Homo psychologicus x 5
Återblickar och mellan raderna 
Prof. emeritus  Alf  Nlsson, 
Lunds universitet
                                              
Våld i nära relatoner
Professor i psykologi, leg. psy-
kolog och leg. psykoterapeut 
Anders Broberg  berättar uti-
från sin forskning.                
                                           
Uppföljning av okt.-nov. mötena från 2014 
Fil.dr., leg.psykolog och psyko-
terapeut Birgitta Rydén inleder

Vårutflykt  
Tid och plats meddelas senare.

Plats för  möten i jan–april:  
Konferensrummet, vån 3, i januari-mars psykologiska inst. i 
Göteborg. Vi samlas till en kopp kaffe i kafeterian kl. 14.00

Besök på Hallwylska museet, 
Hamngatan 4, Sthlm
Samling före kl 13 då visningen 
börjar. Anmälan till Brita Tiberg
före 13 jan.

En äktenskapskatastrof
Björn Sahlin, redaktör, berättar om 
sin och Johan Cullbergs bok
”Märta och Hjalmar Söderberg, 
En äktenskapskatastrof”
En historia om ett kvinnoöde vid 
1900-talets början.

Vi går på bio och samlas efteråt i för-
bundets konferensavd. och disku-
terar och dricker kaffe eller tar ett 
glas vin! Film och plats meddelas 
via mail.

Torsdag 15 jan
Kl 13.00

Torsdag 19 feb
Kl 16.45
Vasagatan 48 nb

Torsdag 19 mars

Övriga program meddelas i nästa nummer!
Vårutflykten kommer i år att gå till Gripsholms slott 
– mer om det senare!

Välkomna önskar programkommittén!

Ulla Bonnevier  tel 08-39 38 75
Kjell Lindquist tel 0723-044 262
Birgit Lundin  tel  08-731 98 72
Ulla-Britt Selander tel 08-642 58 34
Brita Tiberg             tel 08- 754 49 69  
mail:brita.tiberg@telia.com
Agneta Zotterman-Molin  tel 08-753 04 38

Telefonservice
 

En gång i veckan svarar vi på frågor om livet efter 67.
Mer om detta redovisas på vår hemsida.
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Seniorpsykologerna  
Sveriges Psykologförbund

Gunvor Bergquist, ordförande, Torp, Alingsåker 1,  
461 98 Trollhättan, 0520-739 67,  mobil 070-783 11 44. 
E-post: gunvor.bergquist@delta.telenordia.se

Ulla-Britt Selander, vice ordf. Vintertullstorget 44, 
116 43 Stockholm, 08-642 58 34, mobil 073-600 15 67. 
E-post: ulla-britt.selander@comhem.se

Gerty Fredriksson, sekreterare, Badhusgatan 6, 
252 21 Helsingborg, 042-20 17 21. 
E-post: gerty.fredriksson@comhem.se

Hans-Olof Lisper, kassör, S:t Olofsgatan 50 B, 
753 30 Uppsala, 018-60 20 64. 
E-post: hans-olof.lisper@psyk.uu.se 
Seniorpsykologernas Plusgiro 434 01 51-2

Kjell Lindquist, Erstagatan 7, 2 tr, 116 36 Stockholm, 
mobil 0723 -044 262. E-post: kjell.lindquist@telia.com

Anders Hallborg, Hantverksgatan 42, 227 36 Lund,
mobil 0736-16 60 54. E-post: anders.hallborg@swipnet.se

Birgitta Rydén, Tigerstigen 25, 426 72 Västra Frölunda,
mobil 0734-00 16 69, E-post: rydenb@gmail.com

Britt Wiberg, Anders Ersvägen 1 A, 913 33 Holmsund, 
090-14 91 35, mobil 070-50 88 137. 
E-post: britt.m.wiberg@gmail.com

Redaktör SeniorPsykologen: Birgit Lundin, Lejonvä gen 29, 
181 32 Lidingö, 08-731 98 72, mobil 070-497 57 17. 
E-post: bi.lundin@telia.com

Fo
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Ibland behöver vi nå er medlemmar snabbt och 
enkelt. Därför är vi tacksamma om ni vill kolla de 
adressuppgifter ni lämnat i vårt register. Har man 
flyttat eller fått ny mailadress  är det lätt att glömma 
att ändra överallt.

Enklast är att gå in på datorn och till Sveriges Psy-
kologförbund. Gå sedan till ”Mina sidor”. För att 
komma vidare behöver du skriva in användarnamn 
som är ditt medlemsnummer i förbundet (finns på 
baksidan av ditt ex av Psykologtidningen) samt ett 
kodnummer du väljer själv, t.ex de sista siffrorna i 
ditt personnummer. Då får du upp dina adressupp-
gifter och kan gå in och ändra det som behövs. 

Tack för hjälpen!

Kontrollera dina adressuppgifter!

Här kontrolleras landskapet av deltagare från Norra 
regionens cykelutflykt i september.
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Observera!
Allt nytt material till SeniorPsykologen, artiklar, referat 
m.m. sänds till Birgitta Rydén, 
                    rydenb@gmail.com

Medlemsinformation.
Föreningen har 350 medlemmar. 
Förändringar t o m november 2014:

Nytillkomna
Sture Karlsson, Linköping

Ingrid Lundh, Torekov

Göran A Jacobson, Visby

Hans-Olle Frummerin, Västra Frölunda

Josef Frischer, Mölndal

Evy Wass Dahlberg, Rönninge

Mats Ranheimer, Malmö

Gunilla Gyllensten, Skara

Solveig Eriksson-Westerlund, Frösön

Birgitta Norrman, Stockholm

Christina Book, Stockholm

Susanne Asker, Göteborg

Kjell Lindqvist, Stockholm

En medlem har lämnat oss:
Maj-Briht Bergström-Walan, Enskede


